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Sammanfattning 

 

Detta är ett utvecklingsarbete med syfte att på vetenskaplig grund med ett 

sociokulturellt förhållningssätt arbeta fram det pedagogiska materialet Årstidsmattan. 

Syftet är att Årstidsmattan kan användas i förskolan och förskoleklass för att på ett 

lekfullt sätt bidra till lärande om årstider och månader. För att på så sätt ge barnen 

möjlighet att få kunskap om våra gemensamma referensramar. Utvecklingsarbetet har 

utförts i en förskoleklass tillsammans med barnen och deras förskollärare. För att 

undersöka och utvärderat arbetet har samtal med förskolläraren transkriberats och 

analyserats för att utifrån detta få syn på om syftet med materialet har uppnåtts. I 

resultatet kan utläsas att i just denna förskoleklass har Årstidsmattan bidragit med 

kunskap om årets månader och årstider. 
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Inledning 

Både förskolan och förskoleklassens 

läroplan uttrycker att lärarens uppdrag är 

att ge barnen kunskap som utgör den 

gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver. Det uttalas även att 

förskolan/skolan ska överföra kulturarv-

värden och traditioner från en generation 

till nästa och samtidigt utveckla 

barns/elevers egna kulturskapande 

(Skolverket, 2016a, Skolverket, 2016b). 

En gemensam referensram som utgör 

grunden för våra traditioner och vår kultur 

är årets olika årstider och månader. 

Forskning har visat att kulturella och religiösa seder i olika länder oftast följer 

årstidernas cykler. Oavsett om man ser samhället ur ett religiöst eller sekulariserat 

perspektiv så finns de rytmer mellan människan, kulturen och naturen som följer årets 

skiftningar (Ballan, 2012). Läroplanen uttrycker även att förskolan ska sträva efter att 

varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 

andra kulturer (Skolverket, 2016a). Att som barn känna delaktighet och sammanhang i 

den kulturella kontext de befinner sig i anser jag är viktigt och jag anser att både våra 

styrdokument och forskning påvisar detta. 

Följande arbete är ett utvecklingsarbete av ett pedagogiskt material. Materialet har som 

syftet att utveckla barns lärande om årets månader och årstider. Detta är ett 

utvecklingsarbete som på vetenskaplig grund arbetar fram ett pedagogiskt material, som 

jag valt att kalla Årstidsmattan. Som metod för att utveckla Årstidsmattan har jag 

arbetat tillsammans med en förskollärare i en förskoleklass. Hon har provat 

Årstidsmattan och dess handledning i förskoleklassen. Under arbetets gång har jag 

genomfört ett flertal kvalitativa intervjuer med förskolläraren, dessa intervjuer har legat 

till grund för ändringar och utveckling av Årstidsmattans handledning. Samma 

kvalitativa intervjuer med förskolläraren har använts till det empiriska studiematerialet 

för resultat/analysdelen i uppsatsen. Både utvecklingsarbetet och utvärderingen av 

arbetet har ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij säger att allt lärande är socialt och 

han hävdar att ” mer kompetenta andra personer” är viktiga för människans utveckling 

(Smidt, 2010).  Intentionen är att med konst som övergripande inspiration skapa en stor 

matta som inbjuder till samling, reflektion, lek och lärande. Med en tillhörande 

inspiration/handledning som ger förslag på aktiviteter där alla våra sinnen får användas, 

hoppas jag att kunna skapa ett material som kan ge kunskap om gemensamma 

referensramar i samhället. 
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Syfte 

Syftet är att Årstidsmattan används i förskolan och förskoleklass för att på ett lekfullt 

sätt mediera och internalisera läran om årstider och månader för att på så sätt skapa 

mening. Materialet ska kunna användas och appliceras på barngrupper i hela Sverige, 

från norr till söder, i staden och på landsbygden.  

Frågeställning: Kan materialet Årstidsmattan bidra till större förståelse och nyfikenhet 

för årets månader och årstider hos barn i förskoleklass och därigenom bidra till kunskap 

om gemensamma referensramar i samhället? 

 

Underlag för utformningen av Årstidsmattan 

I följande kapitel är intentionen att på ett tydligt sätt redogöra för forskning och 

litteratur som varit till grund för de olika stegen i utvecklingsarbetet. Översikten är 

indelad i fyra underrubriker som lyfter olika aspekter som är relevanta för materialet: 

Årstider och månaders betydelse för människans identitet och subjektskapande 

presenterar etnografiska studier som påvisar betydelsen av denna kunskap, vilket ligger 

till grund för relevansen av detta pedagogiska material om årstider och månader. 

Sociokulturellt lärande fördjupar sig i de teorier som utformningen av detta 

pedagogiska material grundar sig på. Miljöns betydelse för barns lärande och 

subjektskapande bygger framförallt på artiklar och litteratur som lyfter barns lärande i 

relation till de sociala och fysiska miljö de befinner sig i. Konstens betydelse för barns 

lärande och subjektskapande förklarar vikten av vad ytterligare en dimension på 

synen av lärande och subjektskapande kan generera. I varje underrubrik finns en 

forskningsfråga, intentionen är att dessa besvaras i utvärderingen av resultatet. 

Årstider och månaders betydelse för människans identitet och 

subjektskapande 

Läroplanen uttrycker att förskolläraren/läraren ska ge barnen kunskap om gemensamma 

referensramar (Skolverket, 2016a, Skolverket, 2016b). Min tolkning är att i vår kultur är 

det viktigt att ha kunskap om årets månader och de olika årstiderna då dessa hör nära 

samman med våra traditioner och vår kulturella kontext.  Exempelvis, höstlov, 

midsommar, jul mm. 

För att finna stöd i forskningen har jag sökt och funnit etnografiska studier som lyfter 

förhållandet mellan människors identitet och de fyra årstiderna. Det var inte en lätt 

uppgift att finna forskning inom området. Pitts (2012) skriver i sin studie att det finns 

förvånansvärt lite tidigare forskning inom detta ämne som trots allt känns väldigt 

grundläggande. De studier och teoretiker som lyfter ämnet har alla använt årstidernas 

cykel i ett djupare mänskligt sammanhang. Ballan (2012) hänvisar i sin studie till 

filosofen Henri Lefebvres (1901–1991). Lefebvres såg mänskligt liv som ett område av 

komplexa interaktioner mellan ett flertal rytmiska former; rytmer med sitt själv och 

rytmer med andra, men också naturens rytmer och rytmerna formad av sociala och 
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kulturella kontexter. Detta kopplade Ballan (2012) till de fyra årstiderna och dess cykel. 

Hennes studie visar att seder och traditioner oftast följer de olika årstiderna samtidigt 

som kulturen hela tiden förändras och anpassas till nya sociala kontexter. Vygotskij 

talar även han om att kultur och kunskap hela tiden förändras, i en kreativ process tar 

barnet emot kunskap, internaliserar den och gör om den till sin egen, detta är grunden 

till mänsklig utveckling. González (2000) menar att det finns två sätt att se på världen, 

genom ett linjärt förutsägbart sätt som leder till ett resultat, ett förhållningsätt som hon 

kallar doing. Eller genom en cirkelformad kulturell orientering som privilegierar 

aktiviteten under processen, ett förhållningsätt som hon hänvisar till de fyra årstiderna 

och kallar being. Jag tolkar Gonzales teori att den inte bara handlar om en kunskap om 

de olika årstiderna utan är ett sätt att se världen på. På våren sår jag, på sommaren 

sköter jag om, på hösten skördar jag mina frukter, på vintern reflekterar jag över min 

skörd och vilar, för att sedan kommer våren med ny sådd. 

Utifrån de artiklar jag läst är min tolkning att kunskap om årstider och månadernas 

cykler är viktigt för barns subjektskapande på flera plan; i relation till sig själv, till 

andra, till naturen och till den sociala och kulturella kontext hen befinner sig i. Då vi 

lever i ett sekulariserat postmodernt samhälle där vi hela tiden ifrågasätter och omdanar 

vår tradition och vår kultur vill jag citera Strandberg (2006) som skriver om Vygotskijs 

teorier, att barn inte bara tar emot kunskap utan omvandlar den till sin egen utifrån sina 

erfarenheter och den kontext hen befinner sig i. 

Det givna är dock inte statiskt. Varje gång en människa rör sig i den givna kulturen 

förändras den. Hon lägger till, drar ifrån, jämnar ut, förstärker, tar bort. Det som nyss var 

nu eller sedan, är snart då. Allt flyter. Allt rör sig. Det är människans rörelser och 

aktiviteter som rör om. Dessa historie-görande aktiviteter kan också kallas kreativitet 

(Strandberg, 2006, s. 99). 

Kan Årstidmattan bidra till kunskap om en gemensam referensram som vi kan 

utgå ifrån i en föränderlig och spännande värld där allt rör sig och kreativiteten 

rör om och kulturen förändras och flyter? 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Förskolans läroplan är bland andra influerad av två av pedagogikens stora filosofer. 

Dessa två är Loris Malaguzzi (1920–1994) som är grundare till Reggio Emilias 

pedagogik samt Lev Vygotskij (1896–1934) som är grundare till den sociokulturella 

teorin om barns lärande och utveckling. 

Vygotskij talar om fyra olika delar som har stor betydelse för inlärning och utveckling 

Den första är alltid den sociala; jag lär mig först tillsammans med andra för att sen 

kunna göra det själv. Medierande; mellan oss och världen finns medierande artefakter 

så som verktyg och tecken. Situerande; våra aktiviteter är alltid situerande utifrån den 

kulturella kontext och miljö vi befinner oss i (exempel, du kan inte lära dig rida utan en 

häst). Kreativa; När vi inte bara tar emot färdig kunskap utan vi omvandlar den till vår 

egen (Strandberg, 2006) Den del som Strandberg benämner som kreativa delen 

benämns också ofta som internalisera vilket jag anser vara ett mer vedertaget begrepp 

och som jag i fortsättningen kommer att använda i texten. Redan på tidigt 1900-tal 

talade Vygotskij om att skapa alternativa vägar till kulturell utveckling. Vygotskij 
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lanserade tanken att barns utveckling sker i samspel med andra och den kulturella 

kontext hen befinner sig i och inte alls är en oberoende individuell process. Särskilt 

intresserade han sig för skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad 

som kräver en vuxens hjälp eller en ”mer kompetent andre person” som både kan vara 

ett barn eller en vuxen (Smidt, 2010).  

I den sociokulturella teorin är medvetandet det centrala och grunden till barnens 

utveckling och för barnen är leken det viktigaste verktyget för att utveckla sitt 

medvetande (Lindqvist, 1996). Lek är en viktig del av barns liv och för deras 

meningsskapande. I lek, kommunikation och skapande processer utvecklas en känsla av 

solidaritet, kreativitet och problemlösning. I ett sociokulturellt perspektiv finns olika 

sorter lek och inlärningsstilar som exempelvis; Fantasi-låtsaslek eller drama, 

vetenskaplig lek, fysisk lek, sagor, rörliga bilder och musik (Smidt, 2010). Dessa olika 

lekar/inlärningsstilar kallar Malaguzzi för barnens hundra språk. 

Den pedagogiska filosofin som grundas av Malaguzzi och utvecklats i Reggio Emilia i 

Italien har sin utgångspunkt i det kompetenta barnet. Begreppet det kompetenta barnet 

betyder att se möjlighet hos alla barn att utveckla sina kompetenser utifrån sina egna 

förutsättningar. I denna filosofi är lyssnande, dokumentation och reflektion 

kännetecken, liksom att se på olikheter som ett viktigt värde. I Reggio Emilia 

pedagogiken är det viktigt att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Barn har 

hundra språk och vi som vuxna ska inte värdera dessa språk utan ge barnen möjlighet att 

använda hundra språk för att uttrycka sig. Barn behöver således ges möjlighet att måla, 

teckna, dansa, sjunga använda sin kropp och knopp (Smidt, 2010).  

Malaguzzi menar att olika barn använder olika språk för att mediera kunskap och 

utrycka sina idéer och tankar, därför är det viktigt att vi kan använda så många språk 

som möjligt (Smidt, 2014). Reggio Emilia  pedagogiken lyfter idén om att lärande inte 

bara är ett individuellt lärande i gruppen utan även en process som gruppen genomgår 

för att bli en lärande grupp. Dahlberg, Moss och Pence (1999) menar att i denna 

pedagogik är inte produkten av aktiviteten viktig utan det är processen som är i fokus, 

Malaguzzi talar också om vikten av att lyssna aktivt, att vi måste lyssna på barnet. 

Barnet har en teori som hen delar med dig, du lyssnar och får en glimt av hur hen tänker 

och funderar, du har blivit inbjuden att svara på något sätt. När du svarar ger du hen 

möjlighet att bekräfta eller ändra på sin teori. Malaguzzi benämner detta som en 

underbar verbal dans (Smidt, 2014). Malaguzzi lyfter även varför det är viktigt att vara 

tillsammans med andra barn. Han menar att genom samtal med andra förstår barnet att 

andra barn har andra minnen och synpunkter än barnet själv och hen upptäcker att de 

har andra ord och koder än barnet själv, detta utvecklar barnets egen identitet och 

lärande (Rankin, 2004).  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016a, s.7).   

Kan Årstidsmattan bidra till att barnen får använda olika uttrycksformer för att 

tillsammans med andra utveckla sin identitet och sitt lärande? 
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Miljöns betydelse för barns lärande och subjektskapande 

Visionen är att skapa ett pedagogiskt material som bidrar till miljön på förskolan eller 

förskoleklassen, ett material som i sig själv uppmuntrar barnens nyfikenhet och lärande 

om årstider och månader. Jag tar stöd för min vision i litteratur och forskning som 

handlar om miljöns betydelse för barns utveckling.  

I Reggio -Emilias pedagogik lyfts miljöns betydelse och de talar om den som den tredje 

pedagogen i inlärningsprocessen. De talar om barnet som resursrika, kompetenta, 

fantasifulla, kreativa och kommunikativa varelser. Den bästa miljön för att stötta dessa 

barn är rik och komplex och uppmuntrar till att delta, leda och följa (Smidt, 2014). I 

Nordin-Hultmans (2006) studie där hon har jämfört engelska och svenska förskolor 

skriver hon om hur den engelska förskolan erbjuder pedagogiska miljöer som väcker 

nyfikenhet och kreativitet, hon använder begrepp som signalstarkt material som 

placeras centralt för barnen.  I jämförelsen kan den svenska förskolan upplevas sval och 

utan spänning. Min tolkning är att Nordin-Hultman förespråkar signalstarka material 

som kan uppmärksamma barn på skillnader, relationer och förändringar. Att tänka på 

pedagogiskt material utifrån dessa termer anser Nordin-Hultman innebär att materialet 

kan användas både i förskolan och förskoleklassen för att bidra till läroprocessen. Det är 

viktigt att erbjuda barn en miljö som uppmuntrar och skapar lärande, miljön har stor 

betydelse för förutsättningen till kommunikation mellan barn-barn och mellan barn-

pedagog (Barsotti, 2011).  

Även Dahlberg och Bloch (2006) skriver om miljöns betydelse för relationen mellan 

barn-barn, barn-lärare, lärare-barn. De menar att det inte går att förutspå var och hur 

lärande sker utan att allt sker i en rhizom, detta tankesätt förutsätter en pedagogik där 

läraren är här-och-nu genom lyssnande. Dahlberg och Bloch menar att detta är en lärare 

som skapar miljöer som ger förutsättningar för upptäckarglädje och komplexa 

kopplingar, oförutsedda kopplingar som inte är givna. Utifrån texten ovan anser jag att 

den fysiska och sociala miljön är viktig för barns lärande och utveckling, men nu är 

utmaningen att utveckla ett material som kan uppfylla kriteriet att bidra till en kreativ 

miljö. Novak (2011) studerade varför vissa barn lärde sig vissa saker enkelt och att 

samma barn hade väldigt svårt att lära sig andra saker, Förklaringen han såg i sin studie 

var att, människan tänker, känner och agerar men i skolan idag är det mycket tänka och 

agera men inte så mycket känna. Hans teori var att för att vi ska kunna lära oss något så 

måste det vara meningsfullt och för att det ska vara meningsfullt måste vi känna något.  

Novak ansåg att för att skapa mening var miljön och lärarens förhållningsätt väldigt 

betydelsefulla, han lyfte även vikten av att utvärdera aktiviteter och lärande situationer.  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen (Skolverket 2016a, s.6). 

Kan Årstidsmattan bidra till en miljö som ger förutsättningar för upptäckarglädje samt 

skapar mening och samspel? 
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Konstens betydelse för barns lärande och subjektskapande 

När jag i utvecklingsarbetet fick kontakt med Lena Appel, konstnären till årstidshjulet 

och märkte hur detta på ett positivt sätt påverkade mig och utvecklingen av arbetet blev 

jag nyfiken på konstens betydelse för barns lärande och subjektskapande. En anledning 

till att Vygotskijs teori om barns lärande och utveckling var så omdanande och 

nytänkande för sin tid anses bero på hans utgångspunkt i konstens värld (Smidt, 2010). 

Vygotskij studerade konst och litteratur, 1925 skrev han en avhandling om Konstens 

psykologi (Vygotskij, 1995). I Reggio Emilias pedagogik har konst och estetik en 

framträdande roll. Wallin (1986) berättar i sin bok om hur Malaguzzi ansåg att ateljén 

var ett viktigt inslag i förskolan, han såg barnen som vetenskapsmän och ateljén som 

deras laboratorium där de kan utveckla sina estetiska läroprocesser. Att använda konst 

tillsammans med barn ansåg Malaguzzi gav barnen möjlighet till att bli kreativa och 

kritiska samt kunna reflektera och ta ställning.  Häikiö (2014) som är atejlerista och 

pedagogista skriver i sin doktorsavhandling att ateljén speglar den pedagogiska 

verksamhetens målsättning och den pedagogiska filosofin i sin helhet. Malaguzzi sa en 

gång när han fick frågan varför ateljén var så viktig i förskolan; ”För att skapa lite kaos” 

detta tolkar Barsotti (2011) som att han ville tillföra något som kom från en annan värld 

än förskole-världen. 

Om man i Reggio Emilia pedagogiken talar om miljön som den tredje pedagogen så 

talar Kaihovirta- Rosvik (2009) om konsten som det tredje rummet. I sin studie vill hon 

lyfta det meningsskapande mönster som konstbaserade och multimodala 

lärandesituationer skapar. Hon menar att både konstnärlig verksamhet och pedagogisk 

verksamhet handlar om att tolka kulturen, men målet skiljer sig. När konstnären tolkar 

kulturen vill hen att det ska generera nya tolkningsmönster och tankar. Medan 

pedagogen riktar in sig på att skapa lärandeupplevelser. Kaihovirta-Rosvik menar att när 

både konstnärens och pedagogens förhållningssätt möts skapas plats för 

meningsskapande aktivitet som bidrar till ny kunskap och förståelse på ett djupare och 

bredare plan. Här kopplar jag även till Novaks (2011) studie om vikten av att känna 

mening för att kunna lära sig nya saker.  Denna kunskap är svår att se och Kaihovirta-

Rosvik kallar den för tyst kunskap. Här talar hon om rhizom som ett tolkningsverktyg 

för att förstå till exempel barnens lärande. En rhizom är en icke hierarkisk referensram 

som genom exempelvis en bild förklarar att förståelsen för lärande, teorier och praktiker 

har flera in och utgångar som rör sig och sprider sig i mönster som ej är linjära. Namnet 

rhizom kommer från 

början från naturens rike 

och används för växters 

rotsystem som till skillnad 

från vanliga rötter som 

förgrenar sig i ändarna kan 

växa åt alla olika håll. 

Då konst lyfts in i lärprocesser skapas ett tredje rum där konstnärens och lärarens 

tolkningsmönster inte ställs emot varandra utan vävs ihop och skapar förutsättningar för 

ett dialogiskt meningsskapande. Kaihovirta-Rosviks slutsats i studien; om konst, estetik 
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och lärande får gå hand i hand så synliggörs förändring och lärande på ett sätt som berör 

och skapar mening. 

Då konst och lärande möts i ett pedagogiskt sammanhang levandegörs konsten som 

estetiskt kulturarv samtidigt som konsten skapar etiska rum för reflektion, tolkning och 

dialog där alla som deltar i konstpraktiken har möjlighet att höras och synas (Kaihovirta- 

Rosvik, 2009, s.187). 

I detta citat tolkar jag in ett inkluderande förhållningssätt till barns lärande och 

subjektskapande. Lutz (2013) menar att vid inkludering anpassas praktiken till barnen 

inte tvärtom. Jag anser att i en praktik där alla barn som deltar får höras och synas är 

anpassad till dem på ett inkluderande sätt. 

Kan Årstidsmattan bidra med en estetisk dimension som ger förutsättning för ett 

dialogiskt meningsskapande där alla som deltar få höras och synas? 

Vilka andra pedagogiska material om årstider och månader 

finns att tillgå? 

För att undersöka vilka andra pedagogiska material som fanns att tillgå har jag använt 

mig av Google för att besöka olika forum där förskole-material presenteras, sidor med 

pedagogiska hjälpmedel samt olika förskolors hemsidor med deras officiella 

presentationer av sin verksamhet. Jag har även sökt i de etablerade företagens kataloger 

(Lekolar med flera). Utifrån mina sökningar kunde jag inte finna ett pedagogiskt 

material liknade Årstidsmattan. Det finns en uppsjö av olika undervisningsmaterial om 

årets månader och årstider men de landar i knoppen och inte i kroppen. Det 

Årstidsmattan kan erbjuda som jag inte kan hitta på marknaden är ett material för de 

yngre åldrarna med utgångspunkt i ett sociokulturellt förhållningsätt där lek, estetiska 

uttrycksformer och lärande skapar mening och nyfikenhet.  

Sammanfattning av underlaget för Årstidsmattan 

Utifrån denna tidigare forskning och omvärldsanalys har det pedagogiska materialet 

Årstidsmattan utvecklats.  Årstidsmattans koncept bygger på att genom miljön och 

konstens påverkan skapa nyfikenhet och mening, för att med ett sociokulturellt 

förhållningssätt skapa tillfällen till lärande om årets månader och årstider. Denna 

kunskap stöttar barns subjektskapande och strävar mot målen i förskolan och 

förskoleklassens läroplan. 

Utformning av materialet 

I detta avsnitt beskriver jag den utvecklingsprocess som har tagit oss från idé till 

produkt. De olika stegen i den kreativa processen presenteras med underrubrikerna; 

Utvecklingsfasen där den teoretiska och kreativa processen presenteras. Skapandet av 

årstidsmattan återberättar det rent praktiska kreativa arbetet. Skapandet av 

handledningen/inspirationsmaterialet kopplar vetenskapliga teorier till de olika 

aktiviteterna i handledning.  
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Utvecklingsfasen 

Från en tanke och ide i början av juni 2016 har mattan och dess innehåll utvecklats och 

omformulerats först och främst i tanken. Från början fanns många och stora idéer om 

vad mattan kan användas till. Kronologi; hur det rent vetenskapligt blir olika årstider 

med jordens bana runt solen och hur axelns lutning påverkar. Kulturellt; ett material där 

årets högtider och traditioner speglas i olika aktiviteter. Matematiskt; Året, månader, 

klockan ur ett matematiskt perspektiv. Naturkunskap; Vad händer i naturen under de 

olika årstiderna? Jag sökte och läste artiklar som var relevanta för mitt arbete. Artiklar 

som har använts kommer framförallt från Eric och Discovery databaser. Därefter har jag 

även sökt och läst artiklar utifrån dessa artiklars referenslista. 

 Då det teoretiska förhållningsättet som det pedagogiska materialet utgår ifrån är 

sociokulturellt har jag även fördjupat mig i litteratur och artiklar om den sociala och 

fysiska miljöns betydelse för barns lärande och Vygotskijs teorier om barns lärande och 

utveckling. Utifrån detta var det möjligt för mig att börja utforma ett pedagogiskt 

material på vetenskaplig grund. För inspiration sökte jag även på Google efter bilder på 

olika årstidshjul och andra sätt att illustrera årstider och månader.  

Jag iakttog vad min samarbetspartner fokuserade på i sin förskoleklass och vilka 

begrepp pedagogerna på min partnerförskola där jag gjorde min verksamhetsförlagda 

del av utbildningen använde. Min tolkning blev att i morgonsamlingen i förskoleklassen 

fokuserade förskolläraren på vilken månad, datum, veckodag och vilket väder det var, 

barnen fick klistra in väderklistermärken i en traditionell väggalmanacka.  Pedagogerna 

på min partnerförskola använde begreppen vår, sommar och namnen på månaderna, jag 

observerade ingen aktivitet som lyfte året som helhet eller de fyra årstiderna. Både i 

förskoleklassen och på den aktuella förskolan använde man sig av ett linjärt sätt att se 

på året. På förskolan satt bilder av månaderna uppsatta på rad på en vägg i ett rum. I 

förskoleklassen satt namnen på månaderna uppsatta på en lodrät rad, bredvid satt 

veckodagarna uppsatta på en lodrät rad.  

Utifrån dessa iakttagelser tog mitt arbete riktning mot att mattan ska fokusera på att 

barnen kan få utforska och upptäcka året som helhet. Det var också viktigt att skapa ett 

material som utgår ifrån det kompetenta barnet, ett material som väcker nyfikenhet och 

meningsskapande. Då barn lär med hela kroppen och alla sinnen samt genom lek och 

meningsfulla aktiviteter, var mitt mål att alla sinnen skulle beröras i materialet. Hörsel; 

musik och det talade språket. Syn; bilderböcker, mattan, årstidsbordet, mm. Känsel; 

skapande aktiviteter, mattans strukturer. Lukt; doftburkar, årstidsbordet. Smak; lekar 

med smak. Kroppssinnet; rörelselekar. 

Min första tanke var att mattan skulle vara ljus, diskret och lättplacerad. Jag läste på om 

olika färgers påverkan på våra sinnen och ville göra en matta som kändes neutral. Då 

förskolebarn oftast inte kan läsa funderade jag mycket på hur mattan skulle bli förståelig 

för barnen. Eftersom jag är en förespråkare för sociokulturellt lärande så tänkte jag att 

här behöver jag hjälp av en mer kompetent andre person (Smidt, 2010). Därför 
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framställde jag en mall på mattan och bad mina barn på det fritids där jag arbetar att 

måla de olika årstiderna.  

Dessa skisser gav inspiration och min plan blev att ett träd 

eller en gren skulle få representera de olika årstiderna. Om 

materialet ska vara meningsskapande så bör det vara 

situerande, alltså förstås i den kontext som det används. 

Träd finns i hela Sverige från norr till söder och det finns 

träd på både landsbygden och i stora städer. Träd är något 

som alla barn i Sverige har en möjlighet att ha en relation 

till. 

Under mitt sökande efter inspiration till utförandet av mattan fann jag ett konstverk på 

internet som direkt talade till mig. Jag kontaktade konstnären genom facebook och 

senare genom mailkontakt. Konstnären berättade att hon gjort denna till sin son som har 

funktionsvariationen autism och hon gav klartecken att jag fick använda hennes 

konstverk i mitt arbete. Utifrån denna tavla fick mitt pedagogiska arbetsmaterial 

ytterligare en dimension, ett estetiskt/poetiskt perspektiv och konstverket blev grunden 

till utförandet av mattan. I stället för en ljus diskret och lättplacerad matta skapades en 

mustig färgstark matta som tillför nyfikenhet och meningsskapande på ett estetiskt sätt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

                                                                            Lena Appel 

Skapandet av årstidsmattan 

Årstidsmattan är skapad av både återvinningsmaterial och nytt material. Mattan är sydd 

som ett överdrag till en befintlig ”samlingsmatta” som finns på de flesta förskolor. Ur 

ett hållbarhets perspektiv anser jag att det är en god ide att återanvända redan befintlig 

inredning och i så stor utsträckning som möjligt använda återvinningsmaterial i 

tillverkningen.  Mattan är sydd i sammet och bomullstyg och årstidernas och 

månadernas namn samt grenarna är broderade med moulinégarn efter mallar utskrivna i 

Words. Löven på grenarna är virkade efter mönster från Järbo garn AB. Solen i mitten 

av mattan har strålar av gul spets. Hela processen från ide till färdigt material har 
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präglats av ett sociokulturellt förhållningsätt. Lärande har skett i en rhizom. Till min 

hjälp med det praktiska arbetet med Årstidsmattan och som en mer kompetent 

andreperson har jag haft en kunnig sömmerska med en fantastisk syateljé och en vän 

med goda kunskaper i matematik som har räknat ut grader och mått på mönster till 

mattan.   En bidragande artefakt i detta arbete var konstverket Årstidshjulet, jag kunde 

visa den för mina medkonstruktörer och den tillförde en ny dimension och en helhet för 

oss att arbeta utifrån, den tillförde ett estetiskt/poetiskt perspektiv till arbetet.  

Braxell (2010) lyfter hur viktig miljön är som den tredje pedagogen, hur miljön ska vara 

ett ställe som väcker lust och nyfikenhet att skapa. Att det ska vara en miljö med bra 

struktur och tydlighet samtidigt som den behöver vara sinnligt tilltalande.  I detta arbete 

har tillgången till en syateljé med tyger och garn i alla regnbågens färger varit den tredje 

pedagogen, både som inspiration och möjliggörare. 

 

                   

 

Skapandet av handledningen 

Handledningen till Årstidsmattan är tänkt att först och främst användas som inspiration. 

Målet med handledningen är att på ett praktiskt sätt förmedla ett sociokulturellt 

förhållningsätt.  Aktiva förskollärare i förskolan och förskoleklassen har miljoner av 

idéer på estetiska aktiviteter. Mitt mål är inte att tipsa om dessa utan att locka fram 

kreativiteten och skapa en helhet i läran om årstider och månader. För att uppnå detta 

har jag försökt att presentera aktiviteter för alla sinnen.   

Hörseln, att sjunga och höra musik är ett bra sätt att internalisera kunskap och utveckla 

sin identitet. I Reggio Emilias pedagogik räknas musik till ett av barns hundra språk 

som de använder för att uttrycka sig (Bond, 2015). Bond menar också att musik kan 

stötta barn i rutiner, här kopplar jag till handledningens sång om månader som kan bidra 

till att internalisera ramsan om i vilken ordning månaderna kommer, vilket i sin tur är en 

viktig kunskap som en gemensam referensram i samhället (Skolverket 2016a, 

Skolverket, 2016b). I handledningen finns både förslag på klassiska musikstycken som 

passar att lyssna på, reflektera över och dansa till. Samt sånger som barn och lärare kan 

sjunga tillsammans för att mediera kunskap och glädje.  

Luktsinnet, är ett sinne som ger starka minnesbilder, här kopplar jag till det som 

Kaihovirta- Rosvik (2009) kallar tyst kunskap. Hon ger exempel på ett barn som i en 

intervju i konstprojektet i hennes studie berättar om hur leran doftar, en kunskap som är 
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svår att få syn på men som är nog så viktig. Till Årstidsmattan hör doftburkar med olika 

doftoljor som exempelvis ”nyklippt gräs” eller ”gran”. Aktiviteterna i handledningen 

uppmuntrar även till att barnen berättar om sina upplevelser och lyssnar på varandra. 

Här kopplar jag till Malaguzzi som menar att genom samtal med andra förstår barnen att 

vi kan tänka och känna olika, detta utvecklar barnets egen identitet och lärande (Rankin, 

2004).  

Känseln, finns representerad i flera av aktiviteterna i handledningen men jag vill 

framförallt lyfta känseln som en del av en skapande aktivitet. Att exempelvis få känna 

färgen mot pappret eller att måla på snö med vattenfärg ger barn ytterligare ett språk att 

använda. Barn kommunicerar tidigt via bilder (Braxell, 2010). Även själva mattan talar 

till känselsinnet med sina olika strukturer. 

Synen, är ju också naturligt representerad i alla aktiviteter men jag vill framförallt lyfta 

bilderböcker och de små filmerna från UR. Media är en artefakt som blir allt vanligare i 

förskolan och en artefakt som de flesta barn har en relation till utifrån den kulturella 

kontexten. Att se på en liten film kan ge nya infallsvinklar och släpper även in en större 

värld (samhället)i barngruppen. Här kopplar jag till Reggio Emilias pedagogik som talar 

om vikten av att förskolan är en del av det samhälle den befinner sig i (Dahlberg, Moss 

& Pence, 1999). 

Smaken, var det sinne som det var svårast att finna aktiviteter till. Min tolkning är att 

kulturellt är inte smaken ett sinne vi uppmuntras till att använda i förskola eller 

förskoleklassen. Samtidigt är det liksom doften ett kraftfullt sinne som skapar och 

väcker minnen och är meningsskapande.  

Kroppssinnet, Att få använda kroppen är meningsskapande för de flesta barn. Barn 

upplever världen genom kroppen och ju mer barnet får använda sin kropp desto mer kan 

barnet utvecklas även inom andra områden. Våra kroppar är skapade för rörelse och 

barn behöver få möjligheter att öva med sin kropp och sina sinnen (Grindberg & Langlo 

Jagtøien, 2000). Att få använda hela kroppen för att uppleva årets cykel, att får stå, 

ligga, sitta, dansa och gå på årets månader och årstider anser jag bidrar till lärande och 

utveckling. Genom olika lekar som finns presenterade i handledningen är 

förhoppningen att förskolläraren vågar låta barnen använda hela kroppen i lek och 

lärande. 

I handledningen finns även en naturvetenskaplig aktivitet. Förskolan och 

förskoleklassen har en tradition att följa naturens skiftningar på nära håll, min 

uppfattning är att denna tradition är viktig för barns subjektskapande och för att se 

världen i ett större perspektiv. Handledningen till Årstidsmattan tipsar om att ”adoptera” 

ett träd som de sen följer med olika aktiviteter under året. Trädet finns även 

representerat på mattan. Träd finns i hela Sverige och alla barn kan skapa en relation, 

meningsskapande till ett träd oavsett var hen befinner sig. Lefebvres menade att vi 

människor är i interaktion med naturens rytm och att kultur och traditioner följer 

naturens rytm (Ballan, 2012).  
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Den tredje oktober introducerades Årstidsmattan och första utkastet till handledningen 

för samarbetspartner/förskolläraren som därefter under utvecklingsarbetets gång har 

bidragit till handledningens innehåll och struktur. 

Metodik för utvecklingsarbetet/Metod 

Detta utvecklingsarbete har ett vetenskapligt förhållningssätt med en vetenskaplig 

attityd till kunskap och lärande (Carlström & Carlström Hagman, 2006). För att tydligt 

visa den vetenskapliga ansats som har legat till grund för utvecklingsarbete följer 

uppsatsen så nära som möjligt mönstret för en traditionell uppsats med 

forskningsansats. 

Ett problem är att akademiska forskningens tankemönster lägger sig som ett raster över 

praktikers sätt att utforska sin egen praktik och bildar därmed ett mönster för hur praktiker 

forskning/Aktionsforskning ska bedrivas för att accepteras som forskning av 

forskarsamhället (Folkesson, 2004 s.131) 

Detta är en kvalitativ studie av utvecklingsarbetet av det pedagogiska materialet 

Årstidsmattan. Materialet har utvecklats och utvärderats genom en rad semi-

strukturerade intervjuer med förskolläraren där frågorna varit öppna. I semi-

strukturerade intervjuer har oftast intervjuaren en rad färdiga frågor men frågorna ställs 

inte i någon förutbestämd ordning utan utgår ifrån hur respondenten svarar. Frågorna är 

oftast ställda så att det är lätt att följa upp med följdfrågor (Bryman, 2011). Utformandet 

av intervjufrågorna utgick från Bells (2006) fyra huvudregler att inte ställa ledande 

frågor, inte ha outtalade förutsättningar, inte ställa värderande frågor och att endast 

ställa en fråga i taget. Intervjuerna spelades in som ljudupptagningar och transkriberades 

sedan på datorn. Till detta insamlade data kompletterades även egna anteckningar och 

transkribering av förskollärarens minnes anteckningar från aktiviteterna med 

Årstidsmattan. 

Då utvecklingsarbetet är utfört tillsammans med en förskollärare i en förskoleklass är 

hon förutom mig själv den enda respondenten i studien. Av etiska själ har observationer 

av barnen valts bort då arbetet inte kunde försäkra anonymitet på grund av prioritering 

av förskolläraren/samarbetspartnerns synlighet i arbetet. Dock har jag valt att ge 

förskolläraren det fingerade namnet Iris för att försäkra mig om att jag följer de etiska 

aspekterna för ett examensarbete. Inför arbetets början informerades och tillfrågades 

förskolläraren om själva utvecklingsarbetets upplägg samt hennes synlighet i uppsatsen, 

hon informerades även om att hon när som helst under arbetets gång hade möjlighet att 

avbryta samarbetet. Förskolläraren i sin tur informerade barnen om utvecklingsarbetet. 

Hon informerade även föräldrarna personligen i samband med deras utvecklingssamtal. 

I detta utvecklingsarbete har ett medvetet val gjorts att samarbeta med en förskollärare i 

förskoleklass som finns i min närhet. Valet kan ses som ett bekvämlighetsurval som 

består av det som namnet antyder personer som finns tillgänglig, men jag vill tillägga att 

detta bekvämlighetsurval grundar sig på förskollärarens kompetens som bildlärare, 

konstnär och förskollärare samt att jag anser att hon är en ärlig och rak person som står 

för vad hon tycker och tänker. Detta val problematiserar dock uppsatsens resultat och 
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slutsats då denna urvalsstrategi gör det omöjligt att generalisera resultatet.  men däremot 

kan resultatet i denna studie av utvecklingsarbetet vara en språngbräda för fortsatt 

forskning (Bryman, 2011).   

Jag vill också lyfta det postmoderna perspektivet på min studie där jag utgår ifrån att det 

jag ser är utifrån mina värderingar och är det som händer just nu. Jag vill påpeka att om 

detta arbete gjords i en annan barngrupp eller en annan årstid så skulle resultatet bli ett 

annat. Då det inte går att komma fram till definitiva versioner av verkligheten (Bryman, 

2011). 

Vid bearbetning av materialet användes meningskategorisering (Carlström & Carlström 

Hagman, 2006) som metod. Vid genomläsning av insamlade data markerades 

förekomsten av olika innehåll som kunde kopplas till syftet för att på så sätt finna 

kärnan och olika kategorier i utvecklingsarbetet. Därefter kopplades de olika 

kategorierna till grundskolans läroplan samt syftet med arbetet. 

Resultat 

Då utvecklingsarbetet bedrivits i en förskoleklass vill jag koppla resultatet till 

värdegrund och uppdrag i grundskolans läroplan. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. En viktig uppgift för 

skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem 

(Skolverket 2016b, s.9). 

För att få syn på om syftet med Årstidsmattan realiserats och om utvecklingsarbetet med 

min samarbetspartner har bidragit till utveckling, presenteras i detta kapitel fem 

kategorier som utkristalliserats genom bearbetning av materialet.  

 Mattan som meningsskapare presenterar utdrag ur samtalen med 

förskolläraren som kan påvisa situationer som upplevs som meningsfulla. 

 Inkluderas barn med olika förutsättningar presenteras förskollärarens 

erfarenhet av mattan som meningsfull för alla barn i gruppen.  

 Barnens hundra språk lyfter förskollärarens upplevelse av att använda olika 

sinnen för kommunikation och lärande.  

 Handledningen som inspiration där jag utifrån insamlade data försökt fått 

syn på situationer som kan kopplas till att handledningen inspirerat 

förskolläraren i arbetet.  

 Utvecklingsarbetet där resultatet presenteras utifrån Kaihovirta Rosviks 

(2009) estetiskt/poetiskt tolkningsverktyg och synliggör lärandet genom en 

rhizom. 
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Mattan som meningsskapare. 

Det uttrycks i grundskolans läroplan att undervisningen ska utgå ifrån elevernas intresse 

och deras tidigare erfarenheter. Men också utmana dem till nya upptäckter och 

erfarenheter (Skolverket, 2016b). Att tolka om något är meningsskapande är väldigt 

abstrakt. I samtalen med min samarbetspartner använde hon begrepp som engagerade, 

jätteroligt, jättepositivt. Novak (2011) beskriver i sin studie att för att finna mening så 

måste vi känna något. Min åsikt är att när man har roligt tillsammans betyder det att 

man känner något, glad är en känsla. Novak menar att miljön och lärarens 

förhållningsätt är viktig för att skapa mening. I följande situation skapar förskollärarens 

positiva och engagerade förhållningssätt tillsammans med Årstidsmattan en i det 

närmaste karnevalisk lek som bidrar till glädje, lärande och meningsskapande.  

Gå in och ställ er på din födelsedagsmånad och nästan alla barn kunde ställa sig på sin 

månad. Sen sjöng vi månaderna på Björnen sover och det gick också bra. Vi sjöng den 

några gånger. Och sen så sa jag titta nu vilken årstid du fyller på. och så sa jag: Vilken 

årstid!? Och då sa dom Höst! Vilken månad!? Vår! Och så pekade jag lite så här och då 

fick alla som var inom den årstiden fick ropa då. Och sen så gjorde vi så att vi klappade 

årstiderna så här Höst! (klapp) Vinter! (klapp), Vår! (klapp), Sommar! (klapp) allihopa så 

här flera gånger och det kändes jättepositivt och alla var så engagerade och alla var med 

(Iris, 10 oktober 2016). 

När Årstidsmattan introducerades fick 

barnen från början sätta sig på sin 

födelsedagsmånad. Vygotskij talar om att 

en situation måste vara situerande för att 

skapa mening (Strandberg, 2006). Att få 

känna igen sin månad och ha en egen plats 

är situerande och kan bidra till mening. 

Barnen tycker om mattan, de sitter alltid på ”sin 

månad” det är tre barn som fyller år i december, det 

är lite trångt men det gör liksom inget för det är deras 

månad (Iris, personligkommunikation, 4 november 

2016). 

Ur ett poetiskt perspektiv (Kaihovirta-Rosvik, 

2006) talar mattan till det estetiska sinnet, mattans 

utformning med vackra färger och former samt olika material bidrar till 

meningsskapande. 

Den är skön att ta sitta på och inbjudande att ta på eftersom den har olika material och strukturer 

(Iris, personlig kommunikation november, 2016). 

Inkluderas barn med olika förutsättningar? 

I grundskolans läroplan står att undervisningen ska anpassas till varje barn och utgå 

ifrån varje elevs bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 

2016b). I den aktuella förskoleklassen där utvecklingsarbetet utfördes var 30 % av 

barnen nyanlända. Dessa barn hade inte hunnit lära sig svenska språket då 
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förskoleklassen för de flesta var deras första kontakt utanför familjen. Utifrån detta blev 

denna frågeställning relevant och jag upptäckte att relativt stor del av 

transkriberingsmaterialet gick att hänvisa till inkludering. Lutz (2013) skriver att för att 

människor ska kunna benämnas som integrerade behövs det endast att de finns i rummet 

utan särskilt krav på pedagogiska överväganden, men i inkludering är olika människor 

delaktiga i att utforma verksamheten. För att kunna uppnå inkludering ställs alltså krav 

på pedagogiken för att barnen därigenom ska kunna bli delaktiga och att allas olikheter 

tas tillvara. 

Iris tycker att det fungerar bra för hela gruppen även om det är stor skillnad i gruppen. 

Barnen har blivit trygga i den här kunskapen (Egna anteckningar, 4 november 2016). 

Utifrån detta citat kan man tänka att alla barn är integrerade i aktiviteten. Men är barnen 

inkluderande? Det finns referenser i samtalen med förskolläraren som påvisar att alla 

barn är inkluderade i arbetet med årstidsmattan. Hon säger i samtalen att hon upplever 

det som meningsfullt och att hon når ut till alla barn. En pojke i gruppen som hon har 

upplevt att det har varit svårt att inkludera i olika aktiviteter har visat intresse och 

nyfikenhet trots att han inte har det svenska språket. 

Ett av barnen som inte talar svenska lyssnade aktivt på de andra. När jag bad dem 

berätta med få ord om en aktivitet för årstiden räckte han upp handen och ville berätta, 

det händer väldigt sällan. Han sa; Ute bada (Iris, personlig kommunikation, 25 oktober, 

2016). 

På frågan om förskolläraren anser att alla barn oavsett förutsättningar har varit delaktiga 

lyfter hon återigen mattans estetiska tilltal för att skapa mening och lärande. Här kopplar 

jag till Kaihovirta- Rosviks (2009) studie där hon lyfter det meningsskapande mönster 

som konstbaserade och multimodala lärandesituationer skapar. 

I gruppen? Ja det tycker jag för det känns som de tycker att det är jätteroligt och få gå till 

sin månad eller när vi pratar om nån årstid och så där. De kan, de hittar dit som de ska 

och de är stolt när de får sin månad. Sen tycker de om att ta på mattan känna på den och 

så där så det har varit ett bra intresse (Iris, personlig kommunikation, 25 november 2016). 

Barnens hundra språk 

I grundskolans läroplan står att undervisningen ska främja elevernas fantasi och 

inlevelseförmåga. Att undervisningen ska erbjuda eleverna möjlighet att lära 

tillsammans genom lek, rörelse och estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2016b). I ett 

sociokulturellt perspektiv finns olika sorter lek och inlärningsstilar som exempelvis; 

Fantasi-låtsaslek eller drama, vetenskaplig lek, fysisk lek, sagor, rörliga bilder, musik 

och rytm (Smidt, 2011). Desto fler olika sorters lek och inlärningsstilar ett barn får 

tillgång till desto lättare har barnet att internalisera ny kunskap. I materialet från 

samtalen med min samarbetspartner ser jag att hon har använt flera olika sinnen och 

estetiska språk i aktiviteter med Årstidsmattan.                                                         

Iris tyckte att det är bra att man arbetar med samma sak men ur olika perspektiv. Man 

kan använda doften, man sjunger en sång ena gången och läser en saga den andra 

gången. Hon har jobbat mycket med hela året inte så mycket med specifikt hösten utan 

med hela årstidsbilden (Egna anteckningar, 4 november 2016). 
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Min tolkning är att förskolläraren i 

utvecklingsarbetet har valt att använda 

Årstidsmattan som ett material för gemensamma 

samlingar, därför har hon inte använt så många 

estetiska aktiviteter ur handledningen som inte är 

kopplad till själva mattan. Men samtidigt så blir 

min tolkning att mattan talar flera språk till barnen 

och förskolläraren. Här kommer jag åter till 

Kaihovirta-Rosviks (2009) teori om det poetiska 

perspektivet, hur en tyst kunskap verkar framstå. 

De språk som tydligt syns är sång, sagor, rytm, 

rörelse, drama och doft.  Barnen har också fått 

träna sig i att samspela i relation till varandra. Här 

vill jag återigen hänvisa till Rankin (2004) som i 

sin studie har skrivit genom att vara tillsammans 

och samtala med andra förstår vi att de har andra 

minnen och synpunkter än oss själv och vi 

upptäcker att de har andra ord och erfarenheter än 

oss, detta utvecklar vår egen identitet och lärande.    

Allting blir ju rätt som de kommer fram till för det är ju deras sätt att tänka. Och det är ju 

lite kul att de får förklara och lära sig förklara hur de tänkt vad de kommit fram till, det 

blir ju ett steg till, och det är ju jättebra så får de lära sig att prata i grupp, de ska våga 

reflektera hur de tänker själv och hur andra tänker (Iris, personlig kommunikation, 25 

november 2016). 

 

Handledningen som inspiration för förskolläraren. 

När Årstidsmattan och dess handledning/inspiration introducerades för min 

samarbetspartner var planen att inte informera så mycket om mina tankar och idéer.  

Min önskan var att materialet i sig själv skulle ge henne inspiration och viljan att 

fördjupa sig i läran om årets månader och årstider, för att sedan leda till ett 

utvecklingsarbete utifrån hennes erfarenheter och idéer.  

I det insamlade data från anteckningar och samtal finns flera exempel när 

handledningen har varit till inspiration.  Ofta har förskolläraren använt sig av delar av 

en aktivitet i handledningen för att sedan anpassa den till gruppen och dess behov. Här 

vill jag hänvisa till Dahlberg och Bloch (2006) som menar att det inte går att förutspå 

var och hur lärande sker utan att allt sker i en rhizom vilket förutsätter en pedagogik där 

läraren är här-och-nu genom lyssnande. Detta är en pedagog som ger förutsättningar för 

upptäckarglädje och komplexa kopplingar, oförutsedda kopplingar som inte är givna. 
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Då jag har förstått det som att hon inte har arbetat med årstider i andra miljöer än just på 

mattan. Och jag har ju i min handledning gett förslag på andra aktiviteter som inte har 

själva mattan i fokus. Så min undran är om jag har varit för bred i min handledning och 

att den kanske skulle vara smalare och vara just runt själva mattan. Men hon tycker att 

den är bra och att den är inspirerande även om man inte arbetar med hela materialet så 

tycker hon att man kan hämta saker ut den och bli inspirerad av tankarna i den. Så hon 

tyckte absolut att jag skulle fortsätta i samma anda när jag skriver kapitlet om vinter som 

stå på tur nu (Egna anteckningar, 4 november 2016). 

Som exempel på att handledningen har varit inspiration för henne berättar förskolläraren 

om årstidslådan I handledningen ges förslag att göra ett årstidsbord där aktuella saker 

för årstiden kan finnas. Där kan också finnas foton på barnen som fyller år och andra 

aktuella saker.  

Jag tänkte så här, höst, jag har ju haft några höstsaker förut klassrummet efter min 

svamputställning. Men att göra iordning själva årstidsbordet eller det blev en årstidlåda 

hade jag inte tänkt på det fick jag inspiration av utifrån din handledning (Iris, personlig 

kommunikation, 7 oktober 2016). 

Utdrag ur det insamlade materialet lyfter episoder som kan tolkas som att 

handledningen har inspirerat. Ett sms med ett meddelande om att förskolläraren skrivit 

ett nytt slut på sången om månaderna. En kollega som varit på en bokhandel och funnit 

en fantastisk bok om årstiderna. Kinderägg som blir årstider. Lärande och inspiration 

sker i en rhizom. 

Du måste komma in till mig och titta, jag har köpt ett pussel! (Iris, personlig kommunikation, 22 

november 2016).  
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Utvecklingsarbetet 

 I arbetet att utveckla ett pedagogiskt material har ett lärande skett. För att synliggöra 

detta använder jag mig av ett estetiskt/poetiskt tolkningsverktyg för att dokumentera den 

kreativa processen. Kaihovirta-Rosvik (2009) presenterar i sin artikel användningen av 

Rhizom som ett redskap för att dokumentera lärande. Jag hänvisar även till Dahlberg 

och Bloch (2006) som skriver om rhizom, hon menar att det inte går att se och förutspå 

var och hur och vilket lärande som sker utan allt sker i en rhizom. 

 

 

Utvärdering 

Utvärdering av utvecklingsarbetet 

Detta utvecklingsarbete av Årstidsmattan har varit väldigt spännande och lärorikt. I 

kapitlet om Årstider och månaders betydelse för människans identitet och 

subjektskapande har jag hänvisat till Ballan (2012) hur olika processer kan ses som ett 

år. Om jag utvärderar mitt arbete utifrån hennes teori så tänker jag mig det så här; 
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                                                                                                                        Vår; Att planera och 

skapa mattan, förbereda 

min samarbetspartner och 

läsa forskning och 

litteratur. 

Sommar; Att introducera 

mattan i förskoleklassen, 

samtala och spela in 

förskolläraren och utifrån 

samtalen, utveckla 

handledningens innehåll. 

Höst; Transkribera 

samtalen och bearbeta 

data för att försöka tolka 

ut ett resultat. 

Vinter; Reflektera, skriva 

uppsats.  

Vår; så nya frön utifrån 

kunskap och erfarenhet. 

 

Att få synliggöra året på ett tydligt sätt har även fördjupat min egen uppfattning av 

värdet på att se på barns lärande och utveckling genom vad González (2000) kallar för 

cirkelformad kulturell orientering som privilegierar aktiviteten under processen framför 

den slutgiltiga produkten.  Även Dahlberg, Moss och Pence (1999) som förespråkar 

Reggio Emilias pedagogik menar att det är processen som är det viktiga. Att få 

applicera Gonzales syn på lärande och subjektskapande på Malaguzziz filosofi ger mig 

en tydligare bild av vikten av dokumentation för att föra arbetet med barnen vidare. 

Vår-planera, Sommar- genomföra, Höst-dokumentera, Vinter-reflektera, Vår-planera 

utifrån ny kunskap och erfarenheter.  

När Christina Gustafsson (Högskolan Gävle, personlig kommunikation, 8 mars 2016) 

informerade om ett annorlunda examensarbete som handlade om en kombination av ett 

utvecklingsarbete och en traditionell forskningsansats blev jag genast intresserad och 

tänkte att det skulle passa mig. 

Arbetet har varit utmanande och givande och gett mig ny kunskap. Det var med stor 

spänning jag lämnade ifrån mig Årstidsmattan för att prövas i förskoleklassen. Valet att 

inte själv pröva materialet eller observera barnen kan diskuteras och säkert skulle andra 

saker lyfts i resultatet om jag gjort andra val i hur arbetet genomförts. Jag vill även lyfta 

de faktum att genom mitt val av utformningen på arbetet med endast en 

samarbetspartner kan denna studie inte innehålla en slutsats, då en studie utifrån endast 

en respondent inte kan ge generella slutsatser. Vinsten har dock varit förmånen att få 
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vidareutveckla handledningen tillsammans med min samarbetspartner vilket har gett 

nya infallsvinklar och bidragit med fler perspektiv till materialet än om jag utvecklat det 

helt själv, därför anser jag att det sociokulturella perspektivet även är viktig inte bara i 

arbetet med barnen utan även i arbetet med att utveckla materialet. Här finns också 

möjlighet till fortsättning, då förskolläraren önskat få fortsätta att arbeta med 

Årstidsmattan även efter att denna uppsats är klar.  

När arbetet var i sin början och jag fick hem konstverket Årstidshjulet hade det stor 

betydelse för den riktning arbetet tog, men i resultatet syns inte själva konstverket som 

en artefakt. Här kopplar jag återigen till Kaihovirta-Rosviks (2009) teori om tyst 

kunskap. Min tolkning är att detta konstverk har genomlyst hela arbetet och lagt ett 

estetiskt-poetiskt perspektiv till materialet och på så sätt skapat mening. 

Utvärdering av resultatet 

Kan Årstidsmattan bidra till en miljö som ger förutsättningar för upptäckarglädje samt 

skapar mening och samspel? Att vi utgår ifrån den kulturella kontext vi befinner oss i 

bidrar till situerande delen av Vygotskijs teori om ett sociokulturellt förhållningsätt. När 

förskolläraren berättar att barnen känner igen sin månad och gärna sitter på den hänvisar 

jag det till att mattan och dess utformning bidrar till en situerande miljö där barnen 

känner sig delaktiga (det här är min månad). Även lövens färg på de olika månaderna 

känner barnen igen vilket bidrar till en situerande miljö. 

Kan Årstidsmattan bidra till att barnen får använda olika uttrycksformer för att 

tillsammans med andra utveckla sin identitet och sitt lärande? I resultatet kan det utläsas 

att barnen har fått möjlighet att använda flera sinnen och det Malaguzzi kallar flera av 

barnens hundra språk för att ta in kunskap men också för att få uttrycka sig tillsammans 

med varandra. Resultatet visar att alla barn i gruppen var delaktiga vilket jag anser vara 

väldigt viktigt. Här menar jag att det multimodala lärandet som det estetiska 

perspektivet bidrar med är en betydelsefull faktor. Pramling Samuelsson och Johnsson 

(2006) skriver i sin avhandling att de vill understryka vikten av att lärarens 

förhållningssätt och sätt att agera måste bygga på respekt för barnens lek och en 

förståelse för att lek och lärande går hand i hand.  Här vill jag hänvisa till 

förskollärarens positiva inställning till utvecklingsarbetet och hennes sociokulturella 

perspektiv som bidragit väsentligt till arbetet och dess resultat. Här tänker jag även att 

syftet med den öppna handledningen som artefakt för inspiration nått fram. När 

Dahlberg och Bloch (2006) talar om subjektskapande i sin avhandling menar de att i 

relationer går inte saker raka vägen från den ena till den andra, utan saker rör sig runt i 

relationer utan början och utan slut och det går inte att förutse. Och i denna rhizom av 

relationer finns vår identitet, inte som en färdig produkt utan som en ständigt föränderlig 

process. För mig är detta viktig kunskap som bygger på ett sociokulturellt 

förhållningsätt och som lyfter det kompetenta barnet som en människa här och nu. När 

Iris i resultatet talar om att allting blir rätt som barnen kommer fram till för det är ju 

deras sätt att tänka och hur de får förklara hur de tänkt och kommit fram till för varandra 

kopplar jag detta till Dahlberg och Blochs teorier om barns subjektskapande. 
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Kan Årstidsmattan bidra med en estetisk dimension som ger förutsättning för ett 

dialogiskt meningsskapande där alla som deltar få höras och synas? Det som gläder mig 

särskilt är att i resultatet finns flera exempel där förskolläraren anser att alla barn i  

gruppen är inkluderade även de som inte har internaliserat det svenska språket. Här 

menar jag att den estetiska dimensionen är viktig och att barnen får använda alla sina 

sinnen för mediera denna kunskap vilket leder till att konst, estetik och lärande möts och 

skapar mening.  

Även cirkeln som samlingsforum anser jag har en viktig roll för ett dialogiskt 

meningsskapande. Min erfarenhet är att den traditionella förskole-samlingen i ring på 

golvet försvinner allt mer ju äldre barnen blir. För mig är ringen (cirkeln) ett 

demokratiskt arbetssätt där alla har lika värde och samma utrymme. I en cirkel får alla 

synas och det är lätt att skapa dialoger. Om jag tänker på den ursprungliga lägerelden 

som var centrum i vardagen så tänker jag mig att i en lärandesituation i cirkel så brinner 

den medierande elden i centrum. 

Kan Årstidmattan bidra till kunskap om en gemensam referensram som vi kan utgå ifrån 

i en föränderlig och spännande värld där allt rör sig och kreativiteten rör om och 

kulturen förändras och flyter? I både förskolan och förskoleklassens läroplan står det att 

vårt uppdrag är att ge barnen kunskap som utgör den gemensamma referensram som 

alla i samhället behöver. Det står även att förskolan/ skolan ska överföra kulturarv-  

värden och traditioner från en generation till nästa och samtidigt utveckla barns/elevers 

egna kulturskapande (Skolverket 2016a, 2016b). Utifrån kategorierna i resultatet kan det 

utläsas att i just denna förskoleklass som deltagit i utvecklingsarbetet har Årstidsmattan 

bidragit till en miljö och aktiviteter som är meningsskapande och inkluderande. Genom 

handledningen har förskolläraren funnit inspiration till att använda våra sinnen och 

några av barnens hundra språk för att skapa meningsfulla lärandesituationer tillsammans 

med barnen. Men har detta utvecklat kunskap som utgör den gemensamma 

referensramen med årstider och månader? 

Jo det tror jag att det har. Till exempel de barn som inte har språket, de ser genom bilder 

och dom förstår att man fyller år och hör sitt namn så ja jo jag tror de fått lite mer helhet 

på tänket kanske inte fullt ut men det är i alla fall en början på det (Iris, personlig 

kommunikation, 7 oktober, 2016). 

Nu känns det som att det här abstrakta tänket med helåret och det här blir mer tydligt att 

barnen kan få lite mer grepp om det hela. Nu blir det ju med sång och att man kan uppleva 

med kroppen. Så man kan se det på ett annat sätt. så det tycker jag (Iris, personlig 

kommunikation, 25 november 2016). 

 

Slutord 

Att göra ett material som kan stärka barns subjektskapande och kunskap om vår 

gemensamma referensram har känts meningsfullt. Samhället vi lever i idag är i ständig 

förändring, att då få bidra till kunskap om en gemensam referensram som samtidigt 

tillåter att allt rör sig och att kulturen flyter fram i en ständigt föränderlig ström har varit 

väldigt givande. En spännande fortsättning är att utveckla en handledning till 
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årstidsbordet. Här tänker jag mig att livets olika högtider och händelser utifrån 

barngruppen skulle kunna aktualiseras. Exempelvis finns den multikulturella kalendern 

som kan användas tillsammans med årstidsbordet för att uppmärksamma de olika 

kulturernas högtider hos de barn som finns representerade i barngruppen. Bordet kan 

även användas i krissituationer som exempelvis minnes-bord vid dödsfall. 

Med detta vill jag avsluta detta annorlunda examensarbete och tacka alla inblandade 

människor för deras engagemang. Arbetet har utvecklat mig som blivande förskollärare 

och jag hoppas att jag ska få fortsätta att utveckla detta pedagogiska material 

tillsammans med unga och äldre mer kompetenta andra personer, i en ständigt 

föränderlig värld där allt rör sig. 
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Bilaga 2 

 

ÅRSTIDS-

MATTAN 

 

 

HANDLEDNING OCH INSPIRATION 

ÅRSTIDER OCH MÅNADER 

AV  

Jenny Dahlberg 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tack till 

Irma Segelström  

Förskollärare som prövat materialet och bidragit till utveckling och 

förbättring 

Lena Appel  

 En fantastisk konstnär som bidragit med tillåtelsen att använda hennes 

Årstidhjul som pedagogiskt material och illustration i handledningen. 

 Solveig Eklund 

Min käre mor som hjälpt mig att klippa och sy mattan. 

Fia Söderberg 

Som bidragit med matematisk och handarbets-kunskap i det praktiska 

arbetet av mattan 

Lee Åkesdotter  

Som med positiva ord och kloka tankar har stöttat mig i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inledning 

Detta material vill fungera som en inspirationskälla till att barn 

ska få en bild av hur årets månader och årstider följer ett 

mönster som kallas livet.  

Malaguzzi (Reggio Emilia) anser att barn har hundra språk att 

använda för att upptäcka världen. Jag vill att materialet ska 

inspirera barn och pedagoger att använda alla sinnen för att 

upptäcka året. Vygotskij säjer att ju fler sinnen som används 

desto större möjlighet för barnet att internalisera kunskap 

(Vygotskij 1896-1934).  

Jag har samlat idéer för att så många sinnen som möjligt kan 

användas och så många språk som möjligt talas. Sen tror jag att 

du har ytterligare hundra idéer att fylla på med.  

 

Min tanke är att mattan som material kan bidra till kunskap och 

intresse för årstider och månader, både genom att användas i 

samlingar och även genom den fria leken, då barnen tillsammans 

med dig och sina kamrater kan leka och utforska årets 

skiftningar.  

Komplettera gärna mattan med ett årstidsbord; ett lågt bord 

där aktuella saker som hör till årstiden kan samlas. Till exempel 

foton på de barn som fyller år, doftburkar, böcker, fynd från 

naturen (tussilago på våren, svampar på hösten) med mera. 

Årstidsbordets användning skriver jag mer om i ”Årstidsmattan. 

Handledning och inspiration, Årets högtider och andra 

händelser”.  

Mattan kan även användas för att bidra med kunskap om 

astronomi då du exempelvis på ett tydligt sätt kan visa jordens 

bana runt solen. Detta skriver jag mer om i ”Årstidsmattan. 

Handledning och inspiration, Astronomi”. 

 



 

 

Kapitel 1. Året som helhet 

 

Sång:                                                                 

Januari, februari, mars, april och maj. 

Juni, juli, augusti. 

September oktober, november. 

Sist på året är december, 

nu är året slut. 

(melodi, Björnen sover) 

 

 

          Ramsa: 

Klockan tickar, tiden går, 

dagar, veckor, månader och år, 

sommar, vinter, höst och vår. 

 Snart blir man gammal med gråa hår. 

    (Ur, Nu sätter vi igång, Gehrmans förlag) 

 

 

 

 

Lek: 

En lek för att få grepp om vilka månader eller årstider som finns 

och var på årshjulet de finns. En i gruppen säjer ett påstående 

om de andra i gruppen och var på årstidsmattan de ska ställa sig.  

Till exempel: Alla som har blåa strumpor ställ er på våren! 

Som pedagog kan du välja svårighetsgrad genom att man bara får 

välja årstider eller att man kan välja månader. 

 

 

 

 



 

 

För att skapa mening och intresse hos barnen är ett tips att de får ställa 

eller sätta sig på den månad de fyller år. 

 

 

Lek: 

Använd doftburkarna, dofta och ställ eller sätt dig på den årstid 

du tycker att den passar för, inget är rätt eller fel (som 

fyrahörn övning). Berätta om din upplevelse för dina kamrater. 

Stoppa gärna en isbit i en doftburk för att fördjupa upplevelsen. 

Använd musik på samma sätt; ställ dig på den årstid du tycker 

att den passar till, inget är rätt eller fel. Berätta om din 

upplevelse för dina kamrater. 

 

Skapande: 

Måla ett eget årstidhjul eller fyll ett färdigt årstidshjul med 

saker som passar varje årstid. 

Måla till musik, fundera och diskutera vilka färger som hör till 

olika årstider. 

 

Musik: 

The Four Seasons (Vivaldi)                              

 

 

Boktips: 

Jenssen. S, Fyra årstider (2012)  

                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Filmtips:  

UR, Katten musen tio tusen,(2013) 

9.29 min 

UR, Amanda längtar (2015) 4.30 min 

(vissa avsnitt finns på fler språk) 

 

 

Natur: 

 

Hitta ett träd som ni adopterar till er grupp, dokumentera och 

reflektera trädets skiftningar under året. 

 

 
 

För att fira barnens födelsedagar har jag hämtat 

inspiration från Montessoris födelsedagsvandringar.  

Be föräldrarna skriva ner något som hänt i barnets liv en 

sak för varje år. Ge barnet en jordglob att bära runt 

solen (lampa eller ljus) på mattans mitt. Börja på 

födelsemånaden, för varje år (varv) berättar du en 

händelse från barnets liv. Exempelvis: Nu fyller du tre 

år och du och mamma har fått en kattunge som heter 

Mysan. 

Avsluta med att gratulera barnet på födelsedagen. 

 

 



 

 

 

Kapitel 2. Höst 
Höstsång: 

                  Melodi: Blinka lilla stjärna  

 

Alla löven faller ned 

röda, gula, bruna med. 

Nu jag ser, är hösten här 

nu så kan vi plocka bär. 

Alla löven faller ned, 

röda, gula, bruna med. 

 
Lena Appel 

 

 

 

 

 

TITTA UT EN MINUT 

 

refr: / 

Titta ut, titta ut en minut, 

Titta ut, titta ut en minut! 

Vilken årstid är det nu? 

Kan vi svara jag och du? 

/ refr: 

 

 

//: Jo, det är höst i vårt land 

lite regnigt ibland. 

Träden får jättefin färg. :// 

 

 

 

 



 

 

Ramsa: 

FEM SMÅ TRÄD 

                                                  Börja stående 

  

Fem små träd uti skogen stå...............visa fem fingrar 

Alla bar löv på sina grenar små........svepande rörelser över armarna 

Löven till marken de falla så här......virvlande rörelser med händerna nedåt 

golvet 

Vinden den blåser med väldig fart....blås och svep med händerna 

Virvlar upp löven så att de snart.......blås, virvla med armarna nere vid 

golvet 

flyger upp i luften i sväng......................virvla med händerna uppåt 

men dalar så ner mot marken igen....dalande rörelser med händerna nedåt 

golvet 

 

www.dockmormor.se 

 

 

 

 

 

 

 

Lek: 

 

Björnen sover, björnen sover, i sitt lugna 

bo. 

Han är inte farlig, bara man är varlig. 

Men man kan dock, men man kan dock. 

Honom aldrig troooo! 

Sjung sången när sången är slut vaknar 

björnen och fångar en kamrat som får vara 

björn tillsammans med den första björnen.               

Leken fortsätter och man sjunger sången 

tills alla är björnar. 
Anna Westin 

 

 

 

http://www.dockmormor.se/


 

 

 

Lek: 

 Ekorrarna hade sitt skafferi under en stor lönn. Hela hösten samlade de 

nötter för att fylla sitt förråd inför vintern och ha något att äta när snön 

kom. Men på nätterna brukade små möss komma smygande och festa på 

nötterna som ekorrarna hade gömt i sin håla. Trots att de vaktade sitt 

skafferi blev mössen allt duktigare. Ofta lyckades de sno åt sig några 

nötter.  

 

En variant av tipp; Använd något ätligt som till exempel flingor eller russin. 

En mus går ut de övriga ekorrarna bestämmer vilken flinga/russin som är 

”tipp”. Musen kommer in och får peka och fråga är det den? Musen snor åt 

sig varje flinga/russin som är fel tills hen pekar på ”tippen”. Nästa barn får 

vara mus. 

 

 

 

 

 

 

Musik: 

 

Bergakungens sal (Grieg)  

Väldigt spännande höststormsmusik  

  

 

Boktips: 

  Lemon. K & Nordlinder.A, Sagor om hösten (2004).

 
 

 



 

 

 
                                                    
                                       

 Filmtips: 

 UR, Amanda längtar (2015) 4.30 min 

  UR, Skrutt samlar höst(2012) 4.30 min (finns även på finska, bosniska, 

jiddisch och somaliska). 

 

 

Måla av barnens händer 

på höstfärgade papper 

klipp ut och limma ihop 

som löv till en trädkrona 

                                             på ett 

gemensamt träd 

 

 

 

 

 

Skapande: 

 

Färgtryck med löv                               

Konstutställning i skogen 

      

 

 

 

 

 

Ställ fram de 

doftburkar som 

barnen ansåg hörde 

till hösten. Låt barnen 

dofta och upptäcka 

hösten.  



 

 

 

Natur: 

Gå till erat träd och samla löv till skapandet. 

Kom ihåg att lägga dem i press för att torka. 

 

Lek björnen sover    Samla på dofter 

 

Hitta spår efter ekorren 

 

 

 

 

Anna Westin 

 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 3. Vinter 

 

Vintersång                                            

Nej, se det snöar, nej se det snöar 

det var väl roligt hurra! 

Nu blir det vinter, nu blir det vinter                                                           

som vi har önskat hurra! 

Nu tar vi kälkarna fram, och vantarna på 

och sen vi åka i backen, hej vad det ska 

gå.  

(text okänd)  

 

 

 

 

                                                                                                                 

Anna Westin 

 

TITTA UT EN MINUT 

  

refr: / 

Titta ut, titta ut en minut, 

Titta ut, titta ut en minut! 

Vilken årstid är det nu? 

Kan vi svara jag och du? 

/ refr: 

 

//: Jo, det är vinter och snö, 

det är is på vår sjö.                  

 Vinden den blåser så kall :// 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Musik: 

Let it go + Vivaldi                          

Med, The piano guys. 

 

 

Dansstopp på mattan. Spela musik, när 

musiken stannar är alla frusen till is tills 

musiken börjar igen 

 

 

 

 

 Boktips: 

Lemon, K. & Nordlinder, A.  

Sagor om hösten (2004) 

 

 

Filmtips: 

UR, Amanda längtar (2015) 4.30 min 

Ur, Skrutt följer spår (2012) 4.30 min 

 

Skapande: 

Klipp snöstjärnor i vitt papper och pynta fönster och väggar 

 
 

 Gör ispuckar genom att 

frysa vatten i 

plastmuggar. Lägg i en 

ögla av ett snöre så att 

ni kan hänga upp ispucken 

utomhus. Måla med 

flaskfärg och pensel. frysa 

vatten i plastmuggar. Lägg i en 

ögla av ett snöre så att ni kan 

hänga upp ispucken utomhus. 

Måla med flaskfärg och pensel 



 

 

 

Lek: 

Is-kull 

Snögubben försöker ta sina kamrater, när någon blir tagen av 

snögubben fryser den till is. För att smälta och bli befriad 

behövs en varm kram från en annan kamrat. 

 
 

Lek: 

Traditionell lek ”Hunden och benet” men byt ut benet mot en 

isbit och hunden mot en snögubbe. 

Ett barn är snögubbe och ligger och sover i mitten av ringen med 

sin isbit framför sig. Ett barn i ringen får ta snögubbens isbit 

och gömma den bakom sin rygg. 

- Alla händer bakom ryggen nu får snögubben vakna! 

Snögubben frågar ett barn i taget- Har du min isbit? 

På frågan visar barnen sina händer tills snögubben hittar 

sin isbit. Så får nästa barn vara snögubbe. 

 

Naturen: 

Gå till erat träd,  

gör som Skrutt i filmen och 

 titta om det finns några knoppar som sover.  

Leta spår i snön. Vilka tror ni varit där? 

 

Lek ett skepp kommer lastat med doftburkarna. Gör gärna fler som passar 

hos er. Låt barnen fantisera om saker som de tänker på som hör till vintern. 

Inget är rätt eller fel. Byt burk och se om ni kommer på nya saker. 

 



 

 

 
ÄT PEPPARKAKOR 

 

 

                                                                                                                                     


