
 

Pedagogiskt material 
 

 
Böckerna som användes i samlingarna om ekorren. 
 
Samlingar om ekorren: 

● Bild på en ekorre & diskussion med barnen: har de sett ekorren i närheten av               
daghemmet/hemmet? 
 

● Högläsning: boken Elton & Ekis Ekorre (Sarah Sheppard, 2015) 
→ Frågor till boksamtalet: 
Vad finns det i Elton och Ekis hem/bo? Brukar det finnas tavlor och paraply i               
ekorrens bo? Brukar ekorrar ha postlåda vid sitt hem? Om ekorrens föda: Vad             
ser ni på bilden? Vad tycker ekorren om att äta? Bilden där ekorrarna har              
gömt sin mat: Vad har ekorren gömt och var?  
→ Barnens respons under/efter högläsningen: Flera av barnen skrattade och          
sade att det är konstigt att ekorren har tavlor, paraply och postlåda i/vid sitt              
hem. Barnen visade även stort intresse för ekorrens föda och flera av barnen             
berättade ivrigt om de saker som de kände igen (t.ex. svamp, kotte, blåbär,             
spindel). Barnen ville också visa genom att peka och berätta var ekorrarnas            
mat var gömda: svampar och ekollon i trädet och under löv osv. Barnen             
verkade tycka om boken. 

 
● Videoklipp: “Metsän selviytyjät - Talveen varautuminen alkaa jo kesähelteillä”,         

Yle TV1 och NaturPro Films oy https://areena.yle.fi/1-4418352?autoplay=true       
(hämtad 11.9.2019) 
→ Vi tittade på hela filmklippet (ca 2 min) om ekorrens liv i skogen på               
sommaren (ingen berättarröst i filmklippet, endast musik i bakgrunden).         

https://areena.yle.fi/1-4418352?autoplay=true


 

Barnen reagerade positivt, en del började skratta och fnissa när de såg            
videoklippet. Ett barn kommenterade att två ekorrar jagar varandra och att           
ekorren jagar även en fågel, vilket ledde till en diskussion om det är en lek               
eller något annat som jagandet handlar om. Flera av barnen sade att            
filmklippet var bra eller roligt. 
 

● Högläsning: en dikt ur boken Brum: skogens djur i ord och bild (Åsa Lind och               
Anna Bengtsson, 2019, sid. 5-6) 
→ Frågor till boksamtalet: 
Vad ser ni på bilden? Var är ekorren? Hur många ekorrar hittar ni? Vad gör               
ekorrarna? Vad är ett skutt? Vad är ett språng? Ekorren letar frön, var är fröna               
tror ni? Tror ni att ekorren hittar fröna? Ser ni något annat djur också, vad är                
det? (Svar: älg.) Vad tror ni att en ekorrdans är? 
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen hittade ekorrarna lätt, en del barn ville först räkna själva och sedan             
räknade vi dem tillsammans. Ett barn undrade varför det finns barn på bilden             
så det diskuterades och vi kom fram till att barnen tittar på ekorrarna. Några              
barn kände igen älgen på bilden. Barnen visste inte vad ett skutt eller ett              
språng är så jag förklarade orden för dem. Några barn pekade var fröna finns              
i trädet och flera av barnen var av den åsikten att ekorrarna hittar nog fröna.               
Barnen funderade över vad en ekorrdans är och ett barn sade sedan att             
ekorrens hoppande är ekorrens dans och en del barn höll med om det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Böcker som användes i samlingar om haren. Bilden nere till vänster är ur boken Harry & 
Härta Hare (2014). 
 
Samlingar om haren: 
 

● Bild på en hare & diskussion med barnen: har de sett haren i närheten av 
daghemmet/hemmet? 
 

● Högläsning: boken Harry & Härta Hare (Sarah Sheppard, 2014) 
→ Frågor till boksamtal: 
Vad är en kull? Vad gör harungarna på bilden? Vad tycker harar om att äta?               
Vilka fiender har haren? Tänk om vi också skulle ha så stora och långa öron               
som haren; kanske vi kunde höra bättre? Tänk om vi hade våra ögon på              
huvudets sidor så som haren; kanske vi kunde se bättre åt olika håll? Vilken              
superkraft har haren? (Svar: långa och starka bakben för att kunna springa            
snabbt.) Har ni sett harens spår i t.ex. snön någon gång? 



 

→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen visade stort intresse för boken om Harry och Härta Hare. Barnen            
tyckte att det var konstigt att harungarna (på en bild) läser bok, lyssnar på              
musik, spelar spel m.m. och det diskuterades mycket under högläsningen.          
Det blev också en bra diskussion om harens öron och ögon och en del barn               
tyckte det skulle vara bra att ha långa öron för att höra mycket bra. Flera av                
barnen kände igen harens spår (som finns på en bild i boken). 
 

● Högläsning: boken Gissa hur mycket jag tycker om dig (Sam McBratney och            
Anita Jeram, 2009) 
→ Frågor till boksamtal: 
Vem är Barnharen? Vem är Pappaharen? Hur kan man visa att man tycker             
om någon? Genom att säga något? Eller göra något? Hur visar Barnharen            
och Pappaharen att de tycker om varandra? Varför tror ni att Pappaharen och             
Barnharen tävlar om vem som tycker om den andra mest? 
 
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen funderade mycket på varför Barnharen och Pappaharen tävlade om          
vem som tycker om den andra mest. Vi diskuterade även hur man på andra              
sätt (än de som nämns i boken) kan visa att man tycker om någon, t.ex.               
genom att leka med den andra, säga något snällt eller genom att kramas. 

 
● Högläsning: två dikter ur boken Brum: skogens djur i ord och bild (Åsa Lind              

och Anna Bengtsson, 2019, sid. 13-16) 
→ Frågor till boksamtal (första dikten, sid 13-14): 
Vad tror ni, är haren glad eller rädd? Vad tänker haren på? Vad kan haren               
vara rädd för? Vad finns det för andra djur på bilden? Tror ni att lodjuret               
fångar haren?  
→ Frågor till boksamtal (andra dikten, sid 15-16): 
Ser ni haren? Fångade lodjuret haren? Hittar ni andra djur på bilden? Vad             
betyder “inte ett knyst”?  
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen tyckte det var spännande att haren jagades av lodjuret i den första             
dikten och barnen var överens om att haren inte är glad utan rädd för lodjuret.               
Vi diskuterade även andra djur och saker som syns på bilderna. Efter den             
första dikten sade en del barn att lodjuret fångar haren medan andra barn             
sade att haren inte blir fångad av lodjuret. I nästa dikt kommer det fram att               
lodjuret inte fångar haren och flera av barnen verkade lättade och glada över             
att historien slutade lyckligt för harens del. 

 
 
 



 

 

 

 
Böckerna som användes till samlingar om räven. Bilden med uppslaget är ur boken Är du 
där lilla räv? (2018). 
 
Samlingar om räven: 
 

● Bild på en räv & diskussion med barnen: har de sett räven i närheten av               
daghemmet/hemmet? 

● Högläsning: boken Rakel & Reza Räv (Sarah Sheppard, 2015) 
→ Frågor till boksamtal: 
Vad är ett gryt? Ser ni ben och matrester på bilderna, var? Varför tycker Rakel               
och Reza att det är bra att deras kiss luktar? Vad gör rävungarna i och utanför                
grytet? Hurdan mat har Rakel/Reza hittat åt rävungarna? Vad tycker räven           
om att äta? Vilka fiender har räven? 
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen visade intresse för boken och några barn ville gärna veta vad            
sniglarna på flera av bilderna sade (i sina pratbubblor). Frågan om Rakels och             
Rezas kisslukt var svår för barnen, de hade svårt att förstå varför det är en               
bra sak att kiss luktar (svar: då vet alla andra rävar att Rakel och Reza bor                



 

där.) Uppslaget med grytet och rävungarna var intressant för barnen. Vi           
diskuterade vad rävungarna gör: en sover, en annan leker osv. Någon           
frågade varför Rakel/Reza har en mus i munnen och vi diskuterade om det             
kunde vara rävarnas mat. När vi tittade på bilden på rävarnas fiender, uppstod             
det frågor om rävskabbskvalster. Jag fick förklara flera gånger på ett förenklat            
sätt vad det är och varför den är farlig för räven. Ett barn blev så intresserad                
att hen förklarade det även för sin mamma när hen blev hämtad från             
daghemmet på eftermiddagen. Det var trevligt att märka att barnet blivit så            
intresserad av rävskabbskvalster och vad den kan göra åt räven. 
 

● Högläsning: en dikt ur boken Brum: skogens djur i ord och bild (Åsa Lind och               
Anna Bengtsson, 2019, sid. 19-20) 
→ Frågor till boksamtal: 
Vad är det som händer på bilden? Var är stora räven och var är smårävarna?               
Vad gör smårävarna och varför? Vad har två smårävar i sina munnar och             
varför tror ni? Vilka andra djur ser ni på bilden? Har ni något annat ni vill                
berätta? 
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen hittade stora räven och smårävarna och det diskuterades om stora           
räven är mamma eller pappa till smårävarna. Något av barnen sade att            
smårävarna leker men ingen kunde svara på vad två smårävar har i sina             
munnar och varför. Jag fick hjälpa till i funderingarna, kanske det är en             
gammal sko som rävungarna tuggar på? Vi diskuterade också vilka andra djur            
som syns på bilden (uggla, vessla, orm och fågel). 
 

● Högläsning: boken Är du där lilla räv? (Sam Taplin och Emily Dove, 2017) 
→ Frågor till boksamtal: 
Vad ser ni på bilden? Kan det vara räven som gömmer sig? Vilka andra djur               
och insekter hittar ni? Hurdan är en yvig svans? Vad betyder att man har              
spetsiga öron? Vad gör rådjuret då det skuttar? Vad är ett gryt? 
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Alla barnen tyckte om boken, då man ska försöka hitta räven som gömmer             
sig. På varje sida i boken finns olika håligheter och en kort text som utmanar               
läsaren att hitta räven som gömmer sig. Barnen tyckte mycket om att känna             
på hålen och diskutera vilka andra djur och insekter som finns på bilderna. 
 

 



 

 

 
Böckerna som användes till samlingar om fåglar. Nere till höger är en sida ur boken Tilda 
tittar på fåglar (2017). 
 
Samlingar om fåglar: 
 

● Varje samling innehöll: bilder och fakta på några fåglar, diskussion om barnen            
sett fåglarna i närheten av daghemmet/hemmet, högläsning av en bilderbok          
och boksamtal. 
 

● Jag visade bilder på fåglar, fågelägg m.m. och berättade kort fakta med hjälp             
av boken Första Fågelboken (Lars Klinting, 2016) 
 

● Vi lyssnade på fåglarnas läten via en hemsida        
(http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/ hämtad 15.9.2019) och    
diskuterade med barnen hur fåglarna låter. Barnen var mycket intresserade          
av att höra fåglarnas läten och flera av barnen skrattade då de hörde läten.              
När vi hade en samling om skrattmåsen, sade jag att vi ska lyssna på lätet               

http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/


 

och fundera om det låter som om måsen skrattar, men det blev istället en              
diskussion om något helt annat. När vi lyssnade på lätet började ett barn             
skratta och sade att skrattmåsens läte låter som en prutt och den åsikten             
smittade av sig till de andra barnen också. Några barn talade om            
skrattmåsens prutt även under följande dagar och under samlingar om fåglar           
samt bad att få höra skrattmåsens läte igen. 
 

● Högläsning av boken Tilda tittar på fåglar (Linda Pelenius och Lena Forsman,            
2017) 
→ Frågor till boksamtal:  
Vad är en kikare? Ser ni några fåglar på gården? Vad ser ni på bilden? Hur                
många fåglar ser ni på bilden där Tilda går över gatan? Ser ni några fåglar i                
parken? Vad tittar Tilda på med sin kikare? (Svar: en larv.) Är            
fågeln/flamingon på bilden levande? (Svar: nej, det är en staty.) Hur många            
fåglar ser ni på/nära bänken? På sista uppslaget: såg vi alla dessa fåglar i              
boken? 
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen tyckte mycket om boken, vilket jag tror beror på att barnen fick vara              
aktiva då de fick visa var fåglarna är (på bilderna) när Tilda inte hittar/ser              
fåglarna. En del barn var också nyfikna på att få veta fåglarnas arter på              
fåglarna som syns på bilderna. I samband med dessa frågor uppstod även            
diskussion om barnen sett dessa fåglar någon gång i närheten. 
 

● Högläsning: boken Livet på en pinne (Maria Nilsson Thore, 2015) 
→ Boksamtal och frågor (vid varje stjärna byter sidan i boken): 
Första uppslaget: Vad är det på bilden? (Svar: förstorade solrosfrön.) * Vilket            
djur tror ni att kommer att kläckas ur ägget? * Vad händer på bilden med               
kycklingarna? Hur många kycklingar ser ni? * Fågeln på taket: vad händer när             
fågeln tar ett kliv från taket ut i luften? Har fågeln lämnat boet? * Kan en fågel                 
och en mask vara kompisar? (Varför inte?) * Vad händer på bilden? Är det              
snällt av fågeln att ta alla frön? Vad kunde fågeln göra istället? * Har ni sett                
fåglar som flyger i plog? * Vad tror ni har hänt (på bilden med spår i snön och                  
räven)? Fångade räven fågeln, vad tror ni? Vad betyder “Träffas vi så är det              
kört”? * Är fågeln i buren fången eller fri? Hur ser man det på bilden? * Vem                 
av fåglarna sjunger för vem? * Vilken hemlighet tror ni att fåglarna viskar om?              
* Tror ni att fågeln hittar en kompis i djupa skogen? * Bilden med åkrar               
uppifrån sett: vad tror ni att det här är? 
→ Barnens respons under/efter högläsningen: 
Barnen verkade tycka mycket om boken. Det blev bra diskussioner om bl.a.            
ägget (vilket djur som kläcks), kan fågeln och masken vara kompisar och att             
fågeln med alla fröna ska dela med sig av fröna till de andra. Flera av barnen                
tyckte att det skulle vara hemskt om räven fångat fågeln. 



 

 

Skapande verksamhet inom utvecklingsarbetet: 
 
Efter några veckor av samlingar inom temat, började jag med skapandet av vilda djur              
tillsammans med barnen. För att få barnen mera delaktiga, frågade jag enskilt varje             
barn vilket av djuren (inom temat) som barnet önskar skapa. Alternativen var fågel,             
hare, ekorre eller räv. Barnen fick samtidigt veta att djuren flyttar in till Trädet (se bild                
nedan) som vi redan hade på avdelningen. 
 
Förutom skapande av vilda djur till Trädet, uppmuntrades barnen till att färglägga            
bilder på vilda djur inom temat. Dessa färgläggningsbilder hängdes upp på väggarna            
på avdelningen. Vi gjorde även ansiktsmasker (inom temat) som barnen fick ha på             
sig under en maskerad i slutskedet av utvecklingsarbetet. 

 
Här är vårt Träd då några harar och en räv har flyttat in (bilden är tagen i slutet av                   
utvecklingsarbetet). 

 
Skapande av vilda djur 
 
Alternativ 1: Fågel 
Jag hittade inspiration till skapande av fåglar via Pinterest hemsida:          
(https://fi.pinterest.com/pin/337207090830500303/ hämtad 31.10.2019). Jag    
bestämde mig för att göra detta skapande lite mera personligt för barnen genom att              

https://fi.pinterest.com/pin/337207090830500303/


 

låta barnen göra fågelns vingar som egna handavtryck. Det var två barn som valde              
att skapa fågel. Vi började med att titta i Första Fågelboken (Lars Klinting, 2016) och               
ett av barnen blev snabbt intresserad av att skapa en domherre. 
 
Skapandet i korthet: 

1. Måla papptallriken med valfria färger (papptallrik = fågelns kropp) 
2. Gör två handavtryck med målfärg på ett papper (handavtryck = vingar) 
3. När dessa torkat, vik tallriken i mitten 
4. Klipp ut handavtrycken 
5. Klipp näbb ur orange/gul kartong 
6. Limma ögon till fågeln 
7. Limma vingar och fjädrar (på båda sidor om fågelns kropp) 

 
När fåglarna var färdiga och torkat hängde jag upp fåglarna nära vårt Träd (i en               
taklampa), så att de fick flyga där. Barnen var väldigt ivriga under            
skapandeprocessen och de blev så glada när de såg sina fåglar flyga vid Trädet. 
 

  
Till vänster: barnens handavtryck och målade papptallrikar. Till höger: limmande av           
fjädrar på fågeln. 
 



 

 
Här är fåglarna färdiga och flyger i närheten av Trädet. 
 
Till detta skapande behövs: 

- engångstallrik i papp (gärna helvit) 
- kartong (orange/gul till näbb) 
- papper (handtryck/vingarna) 
- målfärg (måla tallriken/kroppen och handtryck/vingarna) 
- färdiga ögon 
- fjädrar  
- lim 
- penslar (till målande och limmande) 
- sax 
- (häftapparat, ifall näbben inte fastnar ordentligt på kroppen m.hj.a. lim) 

 
 
Alternativ 2: Hare 
Jag hittade inspiration till skapande av harar via Pinterest hemsida:          
https://www.preschoolcrafts.us/wp-content/uploads/2017/03/preschool-easter-bunny-
crafts.jpg hämtad 31.10.2019). Jag tänkte att en hare med barnets fotavtryck skulle            
vara både personligt och lite spännande, eftersom vi väldigt sällan skapat fotavtryck            
med barnen förut. En del barn kan dessutom vara känsliga med att man målar på               
foten (eftersom det brukar kittla), så jag hade tänkt att ifall något barn inte vill bli                
målad på foten så kan man skapa handavtryck istället. Det var fyra barn som valde               
att skapa hare och de ville alla göra fotavtryck. 
 
Skapandet i korthet: 

1. Måla papptallrik brun (papptallrik = harens huvud) 
2. Gör fotavtryck (=harens öron) med vit målfärg på brun kartong: barnet sitter            

på en stol och vuxen målar barnets fotsulor vita (en i taget). Efter att ha gjort                
fotavtrycken lönar det sig att tvätta fötterna i en liten balja med varmt vatten              
och torka fötterna i handduk. 

https://www.preschoolcrafts.us/wp-content/uploads/2017/03/preschool-easter-bunny-crafts.jpg
https://www.preschoolcrafts.us/wp-content/uploads/2017/03/preschool-easter-bunny-crafts.jpg


 

3. Vänta att papptallriken och fotavtrycken torkar 
4. Klipp fotavtrycken (enligt konturer som vuxen ritat) 
5. Limma öronen fast i huvudet (använd häftapparat ifall det behövs) 
6. Limma ögonen och knappen (=nosen) på huvudet 
7. Klipp korta remsor av vita piprensare (=morrhår) och limma dem på huvudet 
8. Limma en halv, röd piprensare (=mun) 
9. (Måla med fingrar vita tänder åt haren) 

 
Barnens respons:  
Barnen var ivriga och intresserade av att skapa sina harar. De tyckte det var              
spännande att göra fotavtrycken. Medan jag målade barnens fotsulor frågade jag           
hur det känns och om det är okej att jag fortsätter målandet. Alla fyra barnen klarade                
av att slutföra målandet av fotavtrycken, fastän det kittlade. Under          
skapandeprocessen var barnen mycket ivriga och stolta över sina harar. När barnen            
limmat mun åt hararna, hade jag tänkt att hararna är färdiga, men ett av barnen sade                
sedan att haren saknar tänder, att haren är inte färdig ännu. Vi väntade tills limmet               
på haren torkat och sedan fick barnen måla med sina fingrar vita tänder åt hararna. 

 
Målande av tallrik, harens huvud. 



 

 
Skapande av fotavtryck. Klippande av öron. 

 
Limmande av piprensare/morrhår. Färdiga harar vid Trädet. 



 

Till skapandet av hare behövs: 
- engångstallrik i papp (gärna helvit) 
- brun kartong (till öron) 
- målfärg (brun och vit) 
- en liten balja med vatten och en handduk 
- piprensare (vit och röd) 
- ögon 
- lim 
- sax 
- penna (för att rita konturer för öronen) 
- knapp (som nos) 
- penslar (målande och limmande) 
- (häftapparat, ifall öronen inte fastnar ordentligt på huvudet m.hj.a. lim) 

 
 
Alternativ 3: Räv 
Jag hittade inspiration till skapande av räv via Pinterest hemsida: 
(https://fi.pinterest.com/pin/863987509744976482/ hämtad 31.10.2019). För att göra      
skapandet mera personligt beslöt jag mig för att rävens öron skulle vara barnets             
handavtryck. Det var endast ett barn som valde att skapa en räv. 
 
Skapandet i korthet: 

1. Måla papptallrik orange (papptallrik = rävens huvud) 
2. Gör två handavtryck med vit målfärg på orange kartong (=rävens öron) 
3. Vänta att papptallriken och handavtrycken torkat 
4. Vik papptallriken inåt både från höger- och vänster sida och limma fast dem,             

så att rävens huvud får vita kinder (se bild på nästa sida) 
5. Klipp ut handavtrycken (enligt konturer som vuxen ritat) 
6. Limma handavtrycken fast i huvudet 
7. Limma ögon och knapp (=nos) till räven. 

 
Respons av barnet: 
Barnet som valt att skapa räven var mycket ivrig och intresserad över att skapa              
räven. Hen tyckte också mycket om att göra handavtrycken. Barnet blev så glad när              
hen såg sin räv i Trädet efter att räven blivit färdig och torkat. 

 
 

https://fi.pinterest.com/pin/863987509744976482/


 

 
Handavtryck (=öron) och målad papptallrik (=huvud). 

 
Räven vid Trädet tillsammans med en hare. 
 
Till skapande av räv behövs: 

- engångstallrik i papp (gärna helvit) 
- målfärg (orange och vit) 
- kartong (orange) 
- lim 
- sax 
- penna (för att rita konturerna) 
- ögon 
- knapp (=nos) 
- penslar (målande och limmande) 

 
Alternativ 4: Ekorre 
Jag hittade inspiration till skapande av ekorre via Pinterest hemsida: 
(https://fi.pinterest.com/pin/863987509744930510/?nic=1a&sender=8639876471718
12491 hämtad 31.10.2019). Det var två barn som valde att skapa ekorre. För att              

https://fi.pinterest.com/pin/863987509744930510/?nic=1a&sender=863987647171812491
https://fi.pinterest.com/pin/863987509744930510/?nic=1a&sender=863987647171812491


 

göra skapande processen mera personlig, beslöt jag mig för att ekorrens svans            
skulle vara gjord av barnets handavtryck. 
 
Skapandet i korthet: 
 

1. Måla papprullen brun (papprulle = ekorrens kropp) 
2. Gör handavtryck på orange kartong 
3. Vänta att papprullen och handavtrycken torkat 
4. Klipp ekorrens ben och öron av brun kartong (enligt konturer ritade av vuxen) 
5. Klipp ut handavtrycken (enligt konturer ritade av vuxen) 
6. Klipp en remsa av brun kartong (=ekorrens svans) 
7. Limma handavtryck i remsan av brun kartong 
8. Limma ekorrens ben, öron, ögon och nos fast i kroppen 
9. Limma ekorrens svans fast i kroppen 

 
Till skapandet av ekorre behövs: 

- papprulle (i storlek av wc-pappersrulle) 
- målfärg (brun) 
- kartong (brun och orange) 
- sax 
- lim 
- ögon 
- brun/svart liten pärla (=nos) 
- penslar (målande och limmande) 

 
Handavtryck och färdigt målad papprulle. Till höger: färdiga ekorrarna. 
 
 
 
 
 
 



 

Vilda djur maskerad och skapande av ansiktsmasker: 
 
I slutet av utvecklingsarbetet hade vi en maskerad inom temat och inför maskeraden             
skapade vi ansiktsmasker. Jag hittade ansiktsmasker via Pinterest (se länkar          
nedan). Barnen fick välja antingen hare, räv eller uggla. 
 

 
Ansiktsmaskerna från Pinterest (se länkar nedan). 
 
Skapande av ansiktsmask i korthet: 

1. Printa ut ansiktsmasken på vit papper 
2. Barnet färglägger sin ansiktsmask 
3. Vuxen klipper ut ansiktsmasken enligt konturerna (även ögonen) 
4. Limma ansiktsmasken på kartong (för att göra masken mera hållbar) 
5. När limmet torkat, klipp ut ansiktsmasken från kartongen (även ögonen) 
6. Använd hålslag för att skapa ett litet hål vid vardera sidan av masken 
7. Fäst gummiband i ansiktsmasken (vid dess hål) för att masken ska hållas på             

barnets huvud lättare 
 
Länkar till Pinterest ansiktsmaskerna (alla länkar är hämtade 31.10.2019): 
 

- Hare: https://www.firstpalette.com/printable/bunny-mask.html 
- Räv: https://www.firstpalette.com/printable/fox-mask.html 
- Uggla: https://www.firstpalette.com/printable/owl-mask.html 

 

https://www.firstpalette.com/printable/bunny-mask.html
https://www.firstpalette.com/printable/fox-mask.html
https://www.firstpalette.com/printable/owl-mask.html


 

 
En del av de färdiga ansiktsmaskerna. 
 
Till skapande av ansiktsmask behövs: 

- utprintad ansiktsmask 
- pennor 
- kartong 
- lim 
- sax 
- hålslag 
- gummiband 

 
 
Barnens respons: 
Barnen tyckte mycket om att skapa ansiktsmaskerna och de hade svårt att vänta tills              
maskeraden skulle äga rum. Maskeraden gick bra, vi dansade till musik med            
ansiktsmaskerna på. Barnen verkade ha roligt på maskeraden. 
 
Färgläggningsbilder: 
Under utvecklingsarbetet uppmuntrade jag barnen till att färglägga bilder på djuren           
inom temat. Här nedan är länkarna till de färgläggningsbilder som jag använde.            
Bilderna var populära bland barnen. De färdiga färgläggningsbilderna hängdes upp          
på väggarna i avdelningen. 
 

- Hare & fågel: http://www.supercoloring.com/sv/node/588714?version=print    
(hämtad 31.10.2019) 

http://www.supercoloring.com/sv/node/588714?version=print


 

- Ekorre och fågel:   
http://www.supercoloring.com/sv/node/588710?version=print (hämtad  
31.10.2019) 

- Koltrast: http://www.supercoloring.com/sv/malarbilder/koltrast-0?version=print  
(hämtad 31.10.2019) 

 
Bokpåsar: 
 
Mot slutet av utvecklingsarbetet tog jag i bruk bokpåsar (med böcker inom samma             
tema). Jag hade två bokpåsar och varje bokpåse innehöll två böcker och ett häfte.              
Tanken var att familjerna kunde låna hem en bokpåse för några dagar och läsa              
böckerna hemma tillsammans med sitt barn. Jag hoppades på att böckerna i            
påsarna skulle ge nya högläsningsupplevelser för familjerna. I bokpåsen fanns även           
ett häfte med frågor som man kunde fundera på tillsammans och kommentera i             
häftet. Både lånandet av bokpåsen och skrivandet i häftet var frivilligt för familjerna. 
 

 
En av bokpåsarna med böcker och häfte. Till höger: instruktioner i häftet och två 
kommentarer i samband med lånandet av bokpåsen hem. 
 
 
 
 

http://www.supercoloring.com/sv/node/588710?version=print
http://www.supercoloring.com/sv/malarbilder/koltrast-0?version=print


 

 
Böcker som kunde lånas hem i bokpåse var: 
 

● Ahlander Tinna och Ekstedt Katarina (2017), Räkna skogens djur. Triumf          
Förlag. 

● Lind Åsa och Bengtsson Anna (2019), Brum: skogens djur i ord och bild. 
Hippo Bokförlag. 

● McBratney Sam och Jeram Anita (2009), Gissa hur mycket jag tycker om dig. 
Rabén & Sjögren Bokförlag. 

● Pelenius Linda och Forsman Lena (2017),Tilda tittar på fåglar. Berghs Förlag. 
● Thore Nilsson Maria (2015), Livet på en pinne. Bonnier Carlsen Bokförlag. 

 

 
Böckerna som kunde lånas hem i bokpåse. 

 
Utvärdering av bokpåse användningen: 
Det var intressant att testa på att använda bokpåse i samarbete med familjerna.             
Efter upprepade försök att marknadsföra bokpåsen för familjerna, var det bara fyra            
familjer av tio som nappade på denna möjlighet. Det var första gången på två år som                
bokpåsen användes i denna grupp och för mig den första gången någonsin, så jag              
lärde mig nu hur detta fungerar i praktiken. Jag vill gärna använda bokpåse i framtida               
läsprojekt också. 
 



 

 
Memory spel & Kims lek 
Jag hittade ett Memory spel med temat skogsdjur i en butik innan            
utvecklingsarbetets början, så jag beslöt mig för att köpa det och använda det som              
material i utvecklingsarbetet. Jag använde spelets kort med djurbilder i Kims lek i             
några samlingar tillsammans med barnen. Vi benämnde djuren på korten          
tillsammans och lade korten (med bilden uppåt) på golvet. Sedan slöt barnen sina             
ögon var på jag tog bort ett eller två kort från golvet. Sedan fick barnen öppna sina                 
ögon och försöka komma ihåg vilket/vilka djurkort som fattas. För en del av barnen              
var det svårt att minnas vilket/vilka kort som fattas, medan andra barn tyckte det var               
lättare. De flesta av barnen tyckte mycket om denna lek. Memory spelet användes             
också som minnesspel i smågrupper med 2-4 barn åt gången. Spelet var populärt             
bland barnen. 

 
Memory-spelet som användes till Kims lek och som minnesspel i smågrupper. 

 
Här spelar tre barn Memory spelet. 
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