Äntligen en fjäder!
Vårt projekt har utgått
från frågeställningen,
hur kan vi utveckla vårt arbetssätt för att sträva mot målen i Lpfö inom naturvetenskap och
teknik.
Vi började att enskilt skriva ner ett nuläge att ha som utgångspunkt för att få fatt i vårt
lärande och utveckling under projektet. Sammanfattat kom vi fram till olika delar att
utveckla. Vi pedagoger ville vara medforskare och frågeställare. Vi ville att barnen tydligare
skulle styra val av innehåll och aktiviteter, "låta de äga frågan". Vi ville också få en fördjupad
kunskap kring ämnet för att känna oss säkrare. Då detta kom att bli vårt temaarbete under
terminen samtalade vi om läroplansmål ord, begrepp och hur vi kan sträva mot de.
En dag i skogen hittar ett barn en fjäder som intresserade. Vi
blir fågeldetektiver och söker efter fler fjädrar. Vi hittar många
fjädrar längre in i skogen. Barnen tittar och funderar, vi
pedagoger ställer frågor, vad tror ni har hänt? Vilken fågel kan
ha tappat den? Barnen funderar och resonerar. Barnen föreslår
att då fjädrarna är vita och grå så kan de komma från en Anka, en
Svan eller en Mås. Eftersom barnen visar stort intresse och
engagemang så bestämmer vi oss för att det får bli vår
inriktning. Vi utökade ganska snart till att gå till skogen två tillfällen i veckan och ena gången
ha med oss sopplunch.

Vi använde bilder från Google för att resonera oss fram till vilken art fjädrarna kom ifrån.
Därefter har vi utforskat och gjort undersökningar i naturen. Barnen har fått styra och
tillsammans bestämma innehåll och aktiviteter.

Några av de erfarenheter vi gjort i projektet
•Mer tid i skogen har gett oss många fler naturupplevelser. Det finns både tid till lek och till
utforskande. Det finns tid till reflektion och återblickar.
•Frågor och samtal med barnen hjälper oss att få syn på deras erfarenheter och leder till
ytterligare frågor och funderingar.
•En Naturhörna inne på avdelningen gav ytterligare tid till undersökningar, samtal och nya
frågor.
•Inom temaarbetet kom fokus att skifta mellan olika lärandeobjekt. Det blev ett sätt att
följa barnens intressen. När det blev svårt att behålla fokus behövde vi pedagoger fånga
barnens intresse igen bla genom foto, film och böcker.
•Vi valde att bla dokumentera i avdelningens blogg på UNIKUM. Det gav också föräldrar
en möjlighet att ta del av barnens vardag på förskolan.
•En svårighet har varit att få ihop tid till reflektion och eftertanke. Det har också varit
svårt att få till planeringstid, både enskilt och i arbetslaget.
Att låta barnen "äga" frågan, lyssna in vad de är upptagna av, vilka erfarenheter de gör
tillsammans och följa den processen är en fantastisk förmån. Arbets- och förhållningssättet
får gärna genomsyra vardagen i förskolan. Frågan är bara hur?

