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Mitt magiska jag
• Varför
Utifrån föregående tema Trollskogen märkte vi att barnens förmågor, kroppen och sinnena var av
stort intresse. Därmed blev kroppen en naturlig fortsättning på vårt arbete i förskolans verksamhet.
Hälsa är en viktig del av barnens vardag vilket inkluderar mat, rörelse, utevistelse i alla väder, sömn
och hygien.
Vi kan se ett behov att alltid jobba med hur man är en bra kompis och förståelse för andra och deras
olikheter

• Syfte/Mål:
Vi vill bidra att barnen utvecklar en förståelse för och om sig själv och sin omvärld.
Respekt för olikheter och att det är ett empatiskt klimat.
Hälsa och välbefinnande och vikten av detta.
Barnen lär sig nya ord och begrepp.
Vi vill utveckla barnens förmågor att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om
sitt magiska jag.
Känna glädje över att jag är jag  självkänsla !!! Jämnställdhet och genus.
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Tankekarta barn
(brainstorm, kring möjligt innehåll och aktiviteter)

Ju mer vi tänker och förebereder oss ju fler vägar kan
projektet ta med barnen.
Hillevi Lenz Taguchi ( Varför pedagogisk dokumentation?)
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Det kompetenta barnet
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Barns inflytande
Föräldrars involvering
Kreativitet Hundra språk Lära tillsammans

•
•
•
•

Hur ska vi arrangera vår miljö?
Samtalsbilder.
Sinnesmaterial
Speglar

•

Hur introducerar vi? Hur ska vi gå tillväga för att få tag i
barnens tankar och det de visar nyfikenhet kring?
Tankekarta med barn och föräldrar.
Böcker och film.
Sånger
Gemensam uppstart i huset med fest.

•
•
•
•

•
•
•

Vad erbjuder vi för aktiviteter och utmaningar
Utmana barnen att vara delaktiga i dokumentationen
genom att använda tekniska hjälpmedel. Kamera, film och
lärplatta.
Se tankekarta

I Lpfö 98 finner vi stöd för vårt projekt:
Normer och värden 2:1

Utveckling och lärande 2:2

Barns inflytande 2:3

•

Öppenhet, respekt, solidaritet och
ansvar

•

•

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

•

respekt för allt levande och omsorg
om sin närmiljö.

•

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

•

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

•
•

Sin förmåga att upptäcka, reflektera
över och ta ställning tillolika etiska
dilemma och livsfrågor i vardagen.
•

•

•

Förmåga att ta hänsyn till och leva
sig in andra människor situation
samt vilja att hjälpa andra
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

•

•

•

Utvecklar förståelse för naturvetenskap
och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla
kemiska processer och fysikaliska
fenomen
Utveckla intresse och förståelse för
naturens olika kretslopp och för hur
människor och natur och samhälle
påverkar varandra.
Utvecklar sin förmåga att urskilja,
utforska, dokumentera, ställa frågor om
och samtala om naturkunskap
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd
och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa
frågor, argumentera och kommunicera
med andra.
Som har ett annat modersmål än
svenska utvecklar sin kulturella identitet
och sin förmåga att kommunicera så väl
på svenska som sitt modersmål.
Känner delaktighet i sin egenkultur och
utvecklar känsla och respekt för andra
kulturer.

I Lpfö 98 finner vi stöd för vårt projekt:
Utveckling och lärande 2:2

Utveckling och lärande 2:2

Utveckling och lärande 2:2

•

•

•

•
•

•

•

Utvecklar sin förmåga att urskilja,
uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp och samband
mellan begreppen
Utvecklar sin matematiska förmåga
att föra och följa resonemang
Utvecklar sin förmåga att urskilja
teknik i vardagen och utforska hur
enkel teknik fungerar
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 sin nyfikenhet och sin lust
samt sin förmåga att leka och lära

•

•

•

•
•
•

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i
begrepp, ser samband och upptäcker
nya sätt att förstå sin omvärld.
Utveckla intresse för bilder, texter, och
olika medier samt sin förmåga att
använda sig av, tolka och samtala om
dessa.
Utveckla sin förståelse för rum, form,
läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning
och talbegrepp samt för mätning, tid och
förändring.
Utveckla sin förmåga att bygga, skapa
och konstruera med hjälp av olika
tekniker, material och redskap
Utveckla självständighet och tillit till sin
egen förmåga.
Utvecklar sin identitet och känner
trygghet i den
Som har ett annat modersmål än svenska
utveckla sin kulturella identitet och sin
förmåga att kommunicera såväl på
svenska som på sitt modersmål.

•

•

•

•

Utvecklar sin förmåga att fungera
enskilt och i grupp, att hantera och
förstå rättigheter och skyldigheter
samt ta ansvar för gemensamma
regler
Utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för
vikten av att värna om sin hälsa och
sitt välbefinnande
Utvecklar sin förmåga att lyssna,
reflektera och ge uttryck för egna
uppfattningar och försöker förstå
andras perspektiv
Utvecklar intresse för skriftspråk samt
förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner
Utvecklar sin förmåga att använda
matematik, reflektera över och pröva
olika lösningar av egna och andras
problemställningar

Mitt magiska jag

Vi börjar vår tema med en
gemensam uppstart i huset
Magisk fest ska vi ha och
vännerna är inbjudna. Något godis
måste man ha och då blir det
sådant som kroppen behöver
morötter, gurka och blomkål
NYTTIGT.

Gästen har
sprungit och
hjärtat slår
fort. Barnen får
hoppa och känna
på sitt hjärta.

Vad händer när vi
äter?? Tugga med
tänderna, ner i halsen,
magsäcken, tarmen
och den är lång sen
blir man bajs nödig…


Reflektion. Barnen lyssnade och tog
till sig av budskapet  barnen kom
med tankar direkt efter, känn hjärtat
dunkar, har ni bajsat nu? Barnen lär
sig i ett lustfyllt meningsfullt
sammanhang.

Här dansar herr
gurka....
Sång och dans hör
fest till…
Kungen i djungeln…
Vem är kung i dig … jo
jag SJÄLV ingen är
så bra som jag på att
vara jag…..
Rörelse sång och
gympa sång…

Gemensamma sångstunder i huset
Vi började med att välja ramsor och
sånger kring kroppen. Detta märkte vi
var ett stort intresse hos barnen, vilket
visade sig genom att de
uppmärksammade sina kroppsdelar i
andra sammanhang.

Våra magiska sånger
handlar om våra
sinnen, att vara olika
är ok, jag är bra som
jag är.

Våra magiska händer
Skapande och kemi

Barnen får använda
grundfärgerna till att måla
sina händer. Barnen får
experimentera med
färgerna och ser vad som
händer. Nya färger bildas.
Det tydligaste är att blått
och gult blir grönt och
blandar man allt blir det
brunt.

Utifrån barnen tankekarta har
vi börjat jobba med händer.
Vi har tittat på våra händer,
sett olikheter, likheter, antal
fingrar och sjungit sång om
händer.
Barnen har fått
stort intresse för
sina händer där de
tar egna initiativ till
att rita och måla
dem.

Hösten
Löven liknar våra händer 

Vi hittar lönnlöv som har höstens fina färger. Vi
tittar på dem och jämför med våra händer. Fem
flikar som våra fem fingrar, ådror eller nästan
skelett har lövens baksida  En del löv är större
än handen och en del mindre.
Vi använder magiskt klister och löven blir
alldeles vita. –Vad händer när klister torkat,
vilken färg? Barnen har många förslag. –Rött –
Svart –Blått

Skapande,
matematik och
magi 

Mina magiska fötter
Vi ritar av våra fötter och sätter upp
på våra kroppar.
Jag satt på fjärilen, Monica ritade
foten. Fin.
Mina, dina. (Barnet pekade på sin
fot och sedan på en annans fot.)
Mina där. ( Pekade på väggen,
fotavritningen.)
Fötterna här. (Pekar på sin fot.)
Där sitter. (Pekar på fotavritningen.)
Vi fortsatte med våra magiska fötter
att göra fotavtryck i sanden med
stövlar och skor för att se olika
sulors avtryck och storlek.
Sand, skor.
Så gjorde vi. (slätade till sanden,
(visade med foten)). Sen trampade
vi. Lena trampade på.
Vi skapade fötter med färg. Barnen
fick välja färg själva. Efter fick
barnen tvätta av fötterna i ljummet
vatten.
Vi gick. Skönt i vattnet. Kallt. Halt.
Mina fötter. (Barnen tittar på
fotavtrycken och pekar.)
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Mitt magiska jag i naturen 
Vi
använder
våra
sinnen
Vid våra utflykter till naturen får vi träning i många olika moment. I ledet

tränar vi olika matematiska begrepp, framför, bakom, sist, förts m.m.
Motoriken tränas samtidigt som hjärnan får tänka ex. –Hoppa till tredje
stolpen. Trappstegen ska räknas och alla björkarna och olika antal blir det var
gång. Höger och vänster tränas i alla överfarter. Inga bilar inga troll vi har sett
åt alla håll Våra fem sinnen har fokus i naturen. Lukta, se, känna, höra och
smaka  Årstiden är höst. Det upptäcker vi med våra sinnen. – Bladen är gula.
- Det börjar bli kallt.
Luktar havet något? Vi
lyssnar och luktar.
–Det luktar tång..

-Hur känns pinnen tror
ni?
-Den sticks !!
Vi kan se hur
något känns.
Barnen kopplar
till sina tidigare
erfarenheter

Lukta

-Den bränns!
Det vet alla
barnen av
erfarenhet

Solen ser vi
och kan
samtidigt
känna den

Upptäcka och utforska naturen med sinnena.
Vi kan se och höra att
barnen återanvänder den
kunskap de tagit tills sig
under årets gång 

vårtecken
-Titta en
cirkel
-Titta jag har
hittat en pinne som
är längre än mig.
-Titta en
formsten. En
kvadrat

Vi känner
och ser att
det är en
björk.

Barnen samlar på
formstenar 

Skräp får inte finnas i
naturen, det vet alla
barnen. En stor påse
skräp blir det.

Vi plockar höstlöv med
våra händer och
använder våra sinnen.
Smak, lukt, känsel,
syn och hörsel

Vi gick ut i vår park och lyssnade
på ljudet från träden och använde
våra händer för att plocka löv.
Barnen och pedagogerna
sorterade löven efter färg, vi
kände, luktade och något barn
smakade på de härliga löven.
Barnen provsmakade, rynkade på
näsan och spottade ut lövet.
När vi kom in på avdelningen tog
ett barn alla gröna löv och hällde
över sig, bladregn-sa ett annat av
barnen.
Barnen skrattade och lät löven
flyga.

Höstträd
Vi skapar tillsammans!

Vad är magiskt för dig?
Vi är magiska 
Barnen jobbar med leran en lång
stund och samtalar under tiden.
-Hur känns leran?
-Kladdig –Klibbig -Mjuk – Kall
-Det är svårt för oss för den är hård

Barnen beskriver vad de skapat.
-Ett skelett –En pannkaka –En
sten –En groda –Jag har gjort en
snorgubbe och den kan gå. –Ett
fågelbad. – Ett kranium

SALTMÅLNING
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Skapande, kemi och vårt
smaksinne

Vi blandar vatten och
salt i ett glas. Det blir
en lösning. Vi smakar
på det.
-usch, inte gott!
-smakar salt.
-det känns här, pekar
på sidan av tungan.

Vi ställer en
hypotes; Vilken
färg tror ni det
blir när det
torkar?
-rött
-blått
-grått
-svart
-grönt

-Här gör vi
Krabban, Bulten,
Daidalos och
Taurus


-Här är en
gubbe, han är
glad.
-Jag målar
två solar.

-Det ser ut
som pärlor
nu när det är
torrt.

Hur kan vi mäta?

Efter aktiviteten
fortsätter barnen
att mäta varandra
på olika sätt.
I samlingen pratar vi om att
mäta. Hur kan man mäta? Barnen
har förslag och vi provar. Med
plastklossar på höjden och
kapplastavar på längden. Efter
att ha mätt barn provar vi om
kloss mätningen stämmer med
två barn som fick lika andel
klossar. Det stämmer  Till sist
mäter vi alla barnen med
mätstocken…

Vi fotograferar
våra magiska kroppar
med äggkameran
Vi har fått ett webbägg. Som vi
fotograferar med. Vi började
fotografera huden på
underarmen. Vi satte sen upp
bilderna och uppmanade föräldrar
att fråga barnen hur det gick till
när vi tog bilden. ” Kan du berätta
hur det gick till.”
Ett barn på avdelningen är en
fantastisk guide och visar både
föräldrar och barn hur det gick
till. Pekar på kameran, armen och
sin bild, utan ord.
Vi ser i vårt arbete det
kompetenta barnet som vår
medarbetare. Barnen är verkligen
delaktiga i vårt arbete.

Från barnens tankekarta har vi valt att arbeta
mer med dessa frågor.
Vi startade med att involvera föräldrarna i
frågorna, de fick ställa hypotesser.

Barnens tankar 
Hur fungerar hjärnan?
-Någon som pratar.
-När man sparkar fotboll.
-Lukta
-Smaka
-Höra
-Hur blodet fungerar.
-När man springer och äter mat.
-Man tänker
Varför behöver kroppen vila?
-Man blir pigg.
-När kroppen blir trött, måste man vila.
-Man måste vila för att hjärnan ska fungera
-Om man inte sover går hjärnan sönder.
-Kroppen måste vila, även om man inte är trött.

Vi upplevde att barnen tyckte om
att få frågan, Hur tänker du?
Flera barn sa –Fråga mig hur jag
tänker.

Filmer

Vi har sett filmerna
• Doktor Karins stetoskop, hjärnan,
näsa, öra, ögat.
• Babblarna
• Hopp hopp tv, Vila och sömn.

Barnens magiska bokvärld
Colins magiska bokvärld
Flygplan
140303

Brev till
Vi vill ta del av barnens föräldrarna
Magiska bokvärld .

Välj ut en av ert barns favorit
bok och låt de berätta för er
vad det är som gör boken bra.

Vi har frågat föräldrarna om hjälp
att välja ut tillsammans med deras
barn en favoritbok att ta med till
förskolan.

Barnen får berätta om sin bok
här på förskolan och vi läser
boken för den grupp som erat
barn ingår i.
Colin står framför sina
kompisar, visar och
berättar om sin bok.
-Det är ett Dysty plan.
Colin står med boken och
pekar på bilderna.
– Det är ett spridar plan,
han flyger och sprider.
-Det är bilar.

Jag, Åsa Läser boken och
vi pratar om att det är en
Disney bok. Barnen känner
igen Disney och vi pratar
om filmer och böcker som
Disney har gjort.

Barnen lär sig lyssna på varandra,
beskriva och argumentera .
Jag är bra och får tycka som jag vill.
Jag vågar. Självkänsla och
självförtroende

-Ett flygplan, det är blixten
Barnen får
rita och
berätta
något från
boken.

En kompis säger
förlåt 

Grodan Flynner har många vänner men
vännerna är stygga mot honom och han blir
rädd och ledsen. Vännerna ångrar sig och
säger förlåt.. Då händer det något med
grodan!! Han blir glad 
Hur känns det när någon säger förlåt?
-Det känns i hjärtat.
Barnen har
-Jag blir glad
målat
Vi tittar i
speglar

giraffen,
grodan och
tigern samt
många glada
ansikten

Hur ser vi ut när
vi är glada och
arga ?
Glad 

Vem är jag?

Här speglar barnen sig och börja se sig själva utifrån.
Enligt Brodin och Hylander (1997) är detta ett viktigt
steg i barnens självutveckling.
Vi ställer frågor som: Vad ser du i spegeln? Barnen
svarar att de ser sig själva genom att benämna sig vid
namn. De har även börjat upptäcka sina kroppsdelar
och säger min mun, ögon, mage, näsa och haka. Barnen
återkommer ofta till speglarna och pratar kring sig
själva.
Vi har med tiden sett att
barnen har vidareutvecklat
detta genom att benämna sig
själva med att säga ”jag” om sig
själv.

Rollspel
Några barn har börjat leka rollekar, som är
ett led i barns identitetsutveckling. Detta
är ett sätt för barnen att vidareutveckla
sina förmågor att kunna gå ut i från sig
själva och inta olika roller.

Barnen leker att de är
sjörövare och de
fördelar roller mellan
varandra. Någon är
”Kapten Krok” och några
är pirater. De är ute på
havet där vågorna är
stora och fullt med hajar
som har stora tänder.

Vi ser att barnen kommunicerar
genom att de fördelar roller och
förhandlar med varandra i leken.
Turtagning är även något som
ständigt prövas. Förmågan att
”symboltänka” är något som ingår i
leken där exempelvis stolarna blir
till ett skepp.

Att
våga
Genom att låta barnen välja
sångkort och visa för sina kompisar
jobbar vi medvetet med deras
självkänsla, delakatighet, medkänsla
och även turtagning.

Alla barnen blir sedda och hörda
både av oss pedagoger och varandra.
Varje dag inleder vi samlingen med
den magiska burken där namnkorten
ligger. Barnen känner igen korten
och bekräftar varandra.
Barnen använder korten i
sin lek och ”imiterar” oss
pedagoger.

När det är dags för frukt
bjuder barnen.

Våra magiska kroppsdelar
Dr Andersson är på besök, vi pratar
kroppsdelar. Lyssnar på hjärtat med ett
stetoskop. Vi utgår från sången näsan bom
bom och jobbar vidare med den. Vi skriver
kroppsdelar som näsa, öra, öga, hjärta,
tunga, mage och rumpa på lappar på
svenska, engelska och arabiska.

Frågor som barnen hade till Dr
Andersson:
Hur fungerar örat?
Hur fungerar hjärtat och blodet?

Vi ritar våra magiska öron
Efter att vi har pratat och
tagit kort på öronen fick
de i uppgift att rita sina
öron med blyertspennor.
Många blev osäkra först
att de inte kunde. Men
man såg att de tittade på
bilden och fokuserade på
detaljer som tex hålet i
örat och halvcirkeln runt
örat.

- Jag kan inte
rita öron. Men
jag kan skriva
öra.

-jag ritade
baciller i mitt
öra.

Vi är magiska!

Vi kan bygga och använder
olika tekniker
Barnen bygger med rör och cd
skivor. Vilket tränar barnens
motorik och fantasi. Mycket
matematik.
Hur många rör har du?
Hur högt kan vi bygga?
Barnen sätter cd skivor på
fingrarna och snurrar dem.

Barnen använder sig av olika tekniker och material, på
frihand och efter ritning. Det blir mönster, symmetri och
massor av matematik. Här har barnen själv dokumenterat
genom att de har fotograferat sina egna konstruktioner.

Tvärgruppen
”Hästarna”
jobbar med ljud.
Vår grupp består av barn och
pedagoger från våra tre
avdelningar. Barnen röstade fram
gruppens namn. Barnen talade om
att de gillade hästar och ljudet av
dem.
Vid ett tillfälle läste vi boken
”Lyssna Kjelle”. Boken handlar om
ljud som Kjelle hör. Efteråt
gjorde vi ljud som vi tycker om att
lyssna på. Ex-ljudet av regn, ljudet
av Porsche, ljudet av hästar i
galopp. Därefter avslutade vi med
att sjunga ”Hästen Plopp” med
rörelser.
Vid ett annat tillfälle lärde ett
barn och en pedagog ”Lille katt” på
teckenspråket TAKK . Vi sjöng och
tecknade tillsammans.
Vi läste boken ”Lyssna Kjelle” en
andra gång vid en samling av
gruppen, denna gången härmade vi
ljuden som finns i boken. Där vi
även gjorde ljuden svagt och
starkt.

Boken Lyssna Kjelle har
inspirerat alla barnen i
huset till att lyssna och
känna igen ljud. Barnen
uppmärksammar nya ljud
för dem tex. klockan.
Barnens tankar kring Hästgruppen.
Vi lyfte frågan om vad de tänkte om
våra träffar.
Deras respons på detta var att de
tyckte om träffa barn från de andra
avdelningar som är i olika åldrar.
Att göra olika ljud tyckte de var roligt
bl.a att härma ljudet av en porsche
och olika djurläten.
Vi kom även in på olika ljud som de
inte tyckte om då ett barn reagerade
på ett åsneljud.

Pedagogernas reflektioner.
Det skapar en gemenskap och utbyte av tankar och ideér. Vi
ser att de mindre barnen har stort utbyte av att träffa de
äldre barnen. De äldre barnen inspirerar de yngre framförallt
genom språket då de härmar dem. Även turtagning och att
våga säga sin åsikt är något de tar till sig.

Hästarna och magisk musik
Under vårterminen har vi under våra möten arbetat med
känsel och magisk musik. Vi har lyssnat på Mozarts
pianokonsert nr 21 i C-dur ( från filmen Elvira Madigan).
Vid första mötet på vårterminen satte pedagogerna på
musiken. Från början satt alla barnen upp och lyssnade
men efter ett tag började barnen lägga sig ner för att
lyssna. Vid nästa möte introducerade pedagogerna
massageredskap för barnen. Pedagogerna observerade
att barnen lyssnade och kopplade av och därför har vi
fortsatt med avslappnande musik och massage vid varje
möte.
Vi avslutar varje möte med att släppa loss till musik av
Sean Banan.

Barnens tankar och
reflektioner under mötena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Killade med nyckelpigan på ryggen med annan musik
(Mozart), skönt
Dansade till Sean banan
Jag låg och tittade i taket, BARA i taket alldeles stilla.
H: följde takten på musiken med fingrarna L följde takten
med händerna
B: gjorde tummen upp när vi skulle gå tillbaka.
Vi låg ner, sen när det var klart så dansade vi
H:det känns som en köttbulle (den stora bollen med piggar
på)
Nyckelpigan var skönast
Skönt att slappna av

Pedagogernas reflektioner:
Vi observerade att barnen tyckte om
musiken och kunde slappna av. Detta
resulterade i att barnen la sig
självmant och lyssnade till musiken.
Barnen uttrycker glädje av att ses i
tvärgruppen.
Vi anser att den största vinsten av
våra möten är att både barn och
pedagoger lära känna varandra. Detta
gynnar deras övergång till andra
avdelningar både vardagligt och vid
överinskolningar.

Våra magiska kroppar
behöver näring 
Barnen får hjälpa Carro i köket med att
tillbereda mellanmålet, de bakar bröd
och bullar.
Det blir mängd, volym, teknik och
massor av prat om nyttigheter, barnen
blir medvetna och får förståelse för
kostens betydelse för vår hälsa.

Barnens födelsedagar
firas med frukt. Barnen
delar frukten och
lägger fint på ett fat
som de sedan bjuder
sina kompisar på.
Barnen får vara i
centrum och de känner
sig stolta över sitt
fruktfat.

Vårt magiska smaksinne

Salt

Sött

Surt
Vi blandar vatten med
socker och salt. En
lösning som blir
saltvatten och
sötvatten.
Var finns saltvatten ?
-Det smakar som
vattnet i havet.

Vi fortsätter i små grupper
och smakar på fler smaker,
peppar, kanel, banan m.m.
Barnen tycker det är
spännande och kopplar smaken
till andra saker ex kanelbulle.

Hur smakar salt, sött,
surt och beskt?
Citron och Grape
frukt. Vilket är surt
och vilket är beskt?

Våra magiska kroppar behöver rörelse och motion!
Förskole jogging
Vasa löpet
Uppvärmning till Ace
Wilder sedan jogging
runt fotbollsplanen.
Näring till kroppen 
blåbärssoppa bulle,
grillad korv, mums!

Jogga tre varv runt
huset. Vi känner på
våra hjärtan, det slår
fort.
Mariekex blir
belöningen

Uppförbacke, nerförbacke
och benmusklerna tränas
på våra naturpromenader.

Skapande med barnens magiska bilder
Barnen väljer ut
något magiskt och
fotograferar sin
egen bild.

Bilderna klistras
och det målas en
magisk ram.

Bilderna leder till
nya dialoger
mellan barnen .

Bildpromenad

* Lyssna * Berätta * Beskriva * Samtala * Preläsa
Barnen fick i uppgift tillsammans med
sina föräldrar att ta bilder på olika
”magiska”/betydelsefulla
saker/platser. Alla barnen tog med
sig en bild på ytterdörren.

Vi började med att låta barnen berätta om sina
bilder för en pedagog innan de skulle berätta för
gruppen. Detta gjorde vi för att ge barnen en
förförståelse för sin kommande uppgift.
Barnen fick sedan i samlingen visa och berätta om
sina bilder. De börjar med att sätt upp bilden på
dörren som de sedan knackar på. ”Vem bor här?”
Barnen svarar vilka som bor bakom den dörren och
berättelsen fortsätter med de övriga bilderna.

Enligt Fast (2008) stärks
barnens identitet och självkänsla
genom bilder som är av
betydelse för barnen.

Vi har gjort barnens
bilder i dubbla
upplagor för att de
även ska kunna prata
och bära runt dem.

De andra barnen intresserar
sig för varandras bilder och
ställer frågor.

Lärvägg
Här samlas barnen och återberättar varandras berättelser.
”Kompisen” badar i may!
Här återberättar ett barn
på sitt modersmål vad som
händer på bilden. May
(vatten) på arabiska. n

”Här bor
jag!”

Väggen med bilder
har blivit en
mötesplats för
barnen.

”Babblarna”

Vi har introducerat dessa små figurer för barnen som innehåller
vokaler i sina namn som gör att de får öva upp sitt språk.
Vi skapar musik
genom att välja en
färg på xylofonen
som ger en ton/not.
Barnen tränar på
färgerna och vi
dansar till musiken

Med böckerna samlades vi i tre ålders homogena
grupper för att kunna ge barnen olika utmaningar
utifrån deras egna förmågor.

Taurus

Vi
använde
oss av
material
som
hönsnät,
tidningsp
apper och
tapetklis
ter.

Det stora intresset i gruppen
just nu kommer från
barnprogrammet labyrint.
Många pratar om Daidalos,
Taurus och bulten. Därmed
bestämde vi oss tillsammans
med barnen att skapa
Taurus.

Fråga till barnen: Hur ser
han ut och hur gör vi?
- Guldiga ögon
- Måla, man måste måla
med grön färg, grön på
magen.
- Snabeln
- Guldig och silvrigt
Barnen gör teckningar
och förklarar för oss hur
Taurus ser ut.

Sedan var det dags
för att måla Taurus
det var viktigt att vi
fick rätt färg. Så vi
bestämde oss för
att blanda guld,
silver och brunt.

Vi firar förskolans dag med avslutning för vårt tema

Mitt
magiska
jag
Vi börjar med att värma
upp kropparna till Ace
Wilder. Dr Andersson får
lyssna på barnen hjärta
och alla slår fort.

Sju olika stationer på gården
som utmanar barnen till att
använda sina sinnen och tänka,
tänka 

Vilka smaker kan ni smaka?
Mums.

Blås i vattnet,
vad händer?

Alla våra Kimbo
barn deltog och
utforskade med
sina sinnen 

Vi smakar på
vatten, vilket
smakar som
vattnet i
Vilken
havet?
underbar
dag 

Utvärdering
Vi började med en upptaktsfest för att väcka intresse och synliggöra lärandeobjektet hos barn och
pedagoger. Efter uppstarten är vi på gång och alla vet vad temat kommer att handla om. Vi vill skapa ”vikänsla” på förskolan genom temat.

Därefter involverade vi föräldrarna genom en föräldrafråga ”Mitt magiska jag- vad får ni för tankar
kring detta”? Vi fick in många tankar. På vårt föräldramöte fick föräldrarna gå runt på olika stationer
som var kopplat till temat, det handlade om våra olika sinnen, känslor, teknik, kropp och hälsa. Vi fick
positiv respons från föräldrarna som tyckte temat verkade spännande, det har vi fått under hela
arbetets gång.
Miljön har varit förändringsbar under hela temats gång. Processväggar har vuxit fram där både barn,
pedagoger och föräldrar har kunnat följa vårt arbete. Olika mötesplatser har skapats såsom lärvägg där
barnen kan återkoppla till upplevelser och händelser, ”barnavårdscentral” med sjukvårdsmaterial och
väntrum. Faktabilder som blivit till samtalsbilder, ”läskoja”.

Enligt Björklund och Elm (2003) är samspelet viktigt för barns lärande och det är i interaktion med
andra barn och pedagoger som barn kan sätta sig in i andras sätt att tänka, tala och utföra handlingar
genom att bli delaktiga i dem, tex i lek och samspel. Vi ser att barnens lärmiljö är språkstimulerande i
interaktion med pedagoger och barn blir den kommunikativ och stimulerande. Detta genomsyrar vår
dagliga verksamhet genom att vi utmanar barnen, ställer frågor, sätter ord på och beskriver händelser
och ställer hypoteser kring temat.

Våra barn har blivit stärkta i sin självbild, självkänsla och identitet genom ett långsiktigt arbete. Vi har
haft samlingar där vi medvetet jobbat med att göra barnen mer och mer delaktiga. De får bla välja
sånger fritt och från våra sångkort. Från början var en del av barnen försiktiga och vågade inte bjuda
på frukten, men idag vill alla barn gärna bjuda och leda en samling. Genom delaktighet och ansvar har vi
sett det kompetenta barnet.
Barnen har fått en erfarenhet av att vara i fokus och var delaktiga och ta ansvar. Detta arbete har
resulterat i att de nu är ansvariga ”samlingsvärdar” för en samling och berättar om sina bilder från
hemmet. Barnen lyssnar på varandra, är intresserade av att se kompisarnas bilder och ställer frågor. Vi
har kunnat se att deras självbild och identitet har stärkts.
Från början intresserade sig barnen mycket för kroppsdelar och sånger. Sedan allteftersom projektet
gång har barnen fått intresse för dokumentationer som vuxit upp på väggen och bilder som barnen ägt
genom att bära runt, känna och även smaka på. De äldre barnen har fått fotografera saker som varit
magiska för dem. De har skapat collage av sina magiska bilder som de sedan haft vernissage av på
bibloteket
Med barnen har vi varierat våra aktiviteter som t ex skapande, sång, ramsor, rytmik, film och dans.
Beroende på vilken aktivitet har vi även varierat gruppens storlek och indelningar. Vid skapande
aktivitet har vi blandat barnen utifrån att ge varandra inspiration och smitta varandra vilket har
inneburit olika åldrar och kön.
För att ge barnen talutrymme och utmaningar har vi också delat barnen i åldershomogena grupper Tex
vid boksamtal. De äldre barnen har fått ta med sig en egen bok hemifrån som blivit ett litet projekt
som vi kallar för ”min magiska bokvärld”.

.
Genom
vår upptaktsaktivitet att trycka händer har vi kunnat se ett stort intresse av att måla, därefter
har vi fortsatt att måla av olika kroppsdelar. Efter dessa tillfällen har vi lagt märke till att barnen
benämnt olika färger även i andra sammanhang. Barnen har experimenterat med de olika grundfärgerna
och på så sätt upptäckt hur man får fram nya färger.
Kontinuerligt arbetar förskolan med matematik och naturvetenskap genom att vi mäter, jämför,
sorterar, klassificerar, olika lösningar/blandningar och benämner olika begrepp. I olika sammanhang gör vi
barnen medvetna om att det är matematik, kemi, fysik, biologi och teknik.
Värdegrundsmålen och Kimbogårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling pågår ständigt i
vår verksamhet i alla vardagssituationer och utrycker sig i olika former som ”kompiskort”, böcker,
samtal, dramatiseringar, känslor, konflikthantering där vi bla utgått från ” Grodan Flynner :En kompis
säger förlåt” av Louise Björnlund, Tina Landgren.
När det gäller de yngre barnen har vi haft ett sidospår där vi har jobbat med ”Babblarna” som är ett
språkstimulerande material. Vi startade upp i smågrupper vad det gäller bokläsning. I stor barngrupp har
vi sett på film, skapat musik och dansat. Några barn har även fått ta del av teckenspråk. För oss gav det
en input till att fortsätta med att jobba i dessa tre mindre läsgrupper. För de äldre barnen har vi
presenterat mat och frukt med teckenspråk. Ett sidospår för de äldre barnen har utgått från barnens
eget intresse av tv programmet ”Labyrint”. Där barn och pedagoger skapade ”Taurus”, vilket är en robot i
programmet.
Vi har erbjudit barnen olika IKT metoder såsom digitalkamera,
lärplatta, webbägg, film. Barnen på Kimbogården har fått vara med
att bestämma vilka dokumentationer de vill ha i sin portfolie.

Som avslutning på verksamhetsåret skickade vi ut en ny fråga via mail till
föräldrarna. Utifrån föräldrarnas svar kan vi se att barnen har fått ett förändrat
kunnande genom vår undervisning, se dokumentionen.

Sinnen:

Sätta ord på
känslor

Matematik

vilka de är
och vad
man gör
med dem.

Kroppsuppfattning/
benämna olika
kroppsdelar.

Färger

Sånger och
ramsor

Språk:

Utökat ordförråd,
olika begrepp.
Personliga och
possessiva pronomen.

Föräldrafrågan: Vad
ser Ni för lärande hos
Ert barn utifrån temat
”mitt magiska jag”?

Hur hjärtat
fungerar

Stärkt självkänsla/
självförtroende
Hur maten passerar
genom kroppen.

Föräldrarna tackar för
ett otroligt bra jobb
som vi gör. Det tackar
vi för

Benen, näsan
örat att man kan
höra sker och
timg.

Lyssna, höra
känna, smaka
lukta det har vi
tränat en miljon
gånger.

om kroppen, hjärtat.
Hjärnan, luktsinnet,
hörsinnet, se. För vi
har pratat om det
jättemånga gånger

Örat, hjärtat och
blodet har vi lärt oss
av Dr Andersson.

Hjärnan att man
tänker bra med den att
den bestämmer på
direkten över kroppen
det har jag lärt mig av
dr Linda.

Hjärnan bestämmer
Fråga till barnen!
Vad har ni lärt er
utifrån temat
Mitt magiska jag ?
Hur har ni lärt er?

Hjärtat det slår så
här dunk dunk

Vi är magiska

Öronen är
olikadana.
Skelettet är
vitt

Jag har lärt mig att
känna, höra,
smaksinnet. Att man
kan springa fort och
att havet luktar
bajs.

Jag har lärt mig….

Min, din och jag

Varför kroppen
behöver sova? För
att kroppen
behöver vila för att
sedan orka. Annars
orkar den inte. Det
aåg jag på filmen
om sömn.

Analys: Upptaktsfest upplever vi är bra för sammanhållning och gemenskap på förskolan. Vi har temat i
ryggen och det blir en tydlig start. Festens innehåll blev barnen inspirerade av, då de pratade mycket
kring det efteråt. Det vi kan bli bättre på är att planera och kommunicera med varandra inför
aktiviteter så alla vet vad som ska göras.
Från förra årets kvalitetsberättelse ville vi utveckla föräldrarnas involvering i temat och i
verksamheten. Detta tycker vi har lyckats bra med och fått mycket positiv respons av föräldrarna, de
kommer spontant och berättar om vad barnen uttrycker hemma om ”Mitt magiska jag”. Det vi har
förbättrat är att vi fick med föräldrarna från start genom en föräldrafråga och en fördjupning av
temat på föräldramötet. Genom att ge barnen uppgifter med hem har föräldrarna känt sig mer
delaktiga. Vi har börjat skicka informationsblad via mail till föräldrar och det har varit väldigt
uppskattat. Föräldrarna har önskemål om mer mail som handlar om verksamheten och om vad barnen
upplevt. Vi ska ta detta med oss och fundera på hur vi kan få det att fungera på ett enkelt sätt.

Miljöerna har haft stor betydelse för barnens lärande och språkliga utveckling. Det har vi sett i våra
dokumentationer och observationer. Föräldrarna ger oss respons genom att återge vad barnen berättar
hemma, de säger att barnen har lärt sig många ”konstiga” ord som tex kranium. Utemiljön vill vi utveckla
så att den ingår tydligare i temat. Vi ska göra en plan och ha en fixarkväll där vi ska involvera föräldrar.
Arbetet med böcker och boksamtal är en bra utgångspunkt att börja ett samtal omkring ett ämne med
barnen, det blir bra dialoger och barnen delger varandra sina tankar.
Barnen har delaktighet och inflytande i sin vardag och val av aktiviteter. Barnen har mer deltagit i sina
dokumentationer och använt sig av digital teknik. De yngre barnen har fått äga sina dokumentationer
och haft lättare att återkoppla till vad de varit med om. All väggdokumentation har fått sitta kvar på
väggarna. För oss pedagoger har det varit lättare att se och förstå vad barnen har tagit till sig och lärt
sig.
Vi är bara i startgropen med IKT arbetet och barnens delaktighet i dokumentation och vi behöver
utveckla detta mer. Vi ser att det är uppskattat av barnen genom att de gärna deltar med glädje. Vi
pedagoger behöver träna på 1/3 1/3 1/3 och få in detta som ett arbetsätt för att utveckla barnens
delaktighet och att inspirera varandra. Barnen kan då lättare synliggöra sina olika intresse och vi kan
närma oss barnens perspektiv.

Detta läsår har vi spontant hamnat i arbete med samma bok och det har varit givande att kunna delge
varandras arbete. Till nästa läsår tänker vi medvetet arbeta kring gemensam litteratur med barnen, för
att starka vårt gemensamma arbete och se mångfalden.
Det har varit lätt att arbeta med planen mot diskriminering och kränkande behandling eftersom temat
berört känslor, hur man säger förlåt, tröstar, lika värde, likheter, olikheter och hur man behandlar
varandra och vill bli behandlad. Vad vi behöver förbättra, är att synliggöra detta i våra dokumentationer.
Vi kan se i våra dokumentationer att vårt syfte/mål har uppnåtts men att en del läroplansmål har berörts
mindre i vår verksamhet. Naturkunskapsmålen har fått lite utrymme i detta tema och att vi ska tydligöra
för barnen att vi arbetar ex med kemi och be barnen ställa hypoteser runt omkring ämnen. Efter att ha
analyserat vårt arbete ser vi att barnen älskar att få känna sig magiska, men att vi måste få in
naturvetenskap på ett naturligt sätt. Detta tar vi med oss till uppstart med nytt tema.
Vi såg att de flesta barnen hade en klar bild av vad de ville ha för dokumentationer i sin portfolie. Detta
arbetssätt känns bra och barnen får åter en gång återkoppla till temat.
Våra utvecklings områden som vi tar med till nästa läsår är:
• IKT
• I texten till våra dokumentationer tydligt få med vilka mål vi syftar på.
• Synliggöra löpande barnens förändrat kunnande och reflektioner från barn och pedagoger ska finnas i
dokumentationerna.
• Förplanerade möte med avstämning och reflektion av temat.
• Sammanställa gemensam temapärm.
• Maila föräldrar kontinuerligt om temats utveckling.
• Utveckla utemiljön så att temat syn där.

