
Måla med bärSkulptera med snö



Skulptera med snö

Material: bildstöd som visar olika känslor. Ifall man vill kan man ta

vattenfärger, penslar, vatten, muggar för vatten och artkort med träd

Koppling till läroplanen:
”I kroppskännedomsfostran beaktas kropp, känslor, närhet, miljö och 

andra människor, välbefinnande, trygghet och hälsa, fortplantning, 

normer och rättigheter.” s. 67

Utförande: Vi tittar tillsammans på bildstödet med de olika känslorna. 

Hur ser man ut när man är glad, ledsen, arg, förvånad, osv. Barnen får 

välja var sitt träd. Trädet skall ha tillräckligt tjock stam för att ansiktet 

skall rymmas, i övrigt får man välja fritt. Barnen formar snön till 

ansikten och kan också använda annat naturmaterial för att göra 

ansiktet tydligt, stenar kan till exempel bli ögon, kvistar ögonbryn.

Med de allra yngsta barnen kan ni koncentrera er på vad ansiktets olika 

delar heter istället för att forma ansiktena så att de visar känslor.

Diskussionsunderlag: Vilken känsla har du valt att skulptera åt ditt 

träd? Varför känner trädet så? Hur ser vi vilken känsla trädet visar? Vet 

du vilken trädart ditt träd hör till? Har ditt träd ett namn? Vill du hitta på 

en berättelse som handlar om ditt träd (Alternativt: filma när barnet 

berättar om sitt träd och vad trädet känner)

Måla med bär

Material: Papper, gärna inte det tunnaste, vitt eller i valfria färger, något

att putsa händer med, (muggar att plocka bär i), oömma kläder, 

(ritunderlag), artkort eller böcker

Koppling till läroplanen: ” Barnen ska ha möjlighet att utforska världen 

med alla sina sinnen och

med hela kroppen.” s. 39

Utförande: plocka bär att måla med, det går bra att testa på till exempel

blåbär, hallon, aronia, lingon, smultron, rönnbär. Titta tillsammans med

barnen på vad ni plockat, artbestämm och smaka på bären. Barnen får

sedan var sitt papper och får sätta sig ned och måla genom att mosa

bären mot pappret och använda dem som fingerfärg. Plocka inte giftiga

bär, men titta gärna på dem med barnen så att de lär sig känna igen

dem. Ni kan också testa på att måla med olika sorters löv och med gräs.

Diskussionsunderlag: Vilka bär använde du? Vilka gav mest färg? Vill du 

berätta om ditt konstverk? Hur doftade dina fingrar när du målat klart? 

Får man leka med mat? Vilket bär var godast?



Hällmålningar med hjälp av 
gatukritor

Kompiskonst med
naturmaterial



Kompiskonst med
naturmaterial

Material: lådor (knäckebrödslådor är bra), flaskfärger, målartejp, 

papper.

Koppling till läroplanen: ” Leken kan vara mångkonstnärlig och 

mångvetenskaplig och är ett för barn kännetecknande sätt att

undersöka och lära sig. I leken förverkligas interaktionen mellan barnen, 

barnens egen humor, glädjen i leken och aktiviteten. Leken är en kreativ 

process som stöder utvecklingen och

användningen av fantasin. ” s. 53

Utförande: Testa tillsammans med barnen hur bra olika sorters 

naturmaterial rullar. Testa på till exempel kottar, stenar, käppar, 

hästkastanjer, nypon eller ekollon. Ordna i två högar, sådant som rullar 

och sådant som inte gör det. Barnen får sedan dela in sig i par och välja 

några föremål som de vill måla med. Efter det får paren en låda med ett 

papper fasttejpat i botten och några klickar färg sätts på pappret. Nu 

kan barnen sätta föremålen som de valt på pappret och måla genom att 

vicka och svänga på lådan så att föremålen rullar fram och tillbaka och 

gör spår med färgen. Pappren kan med fördel lämnas i lådorna för 

transport tillbaka till dagis.

Diskussionsunderlag: Vilka saker rullade bäst? Vilka saker rullade 

sämst? Varför (vilken form)? Var det lätt eller svårt att måla 

tillsammans med en kompis? Vilka problem stötte ni på och hur löste 

ni dem?

Hällmålningar med hjälp av 
gatukritor

Material: Gatukritor, kamera eller pekplatta

Koppling till läroplanen: ” Genom att fundera över närmiljöns förflutna, 

nutid och framtid riktas barnens intresse mot historiska frågor och 

byggandet av en hållbar framtid.” s. 61

Utförande: Sök information och inspiration om hällmålningar 

tillsammans med barnen. Det kan ni göra redan innan ni tar er ut i 

naturen. Välj ett passligt berg eller en stenbumling be barnen göra egna 

hällmålningarna. Barnen kan dokumentera sina alster genom att 

fotografera dem eller filma och berätta.

Diskussionsunderlag: Vilka färger hade hällmålningarna, vilka färger har 

du valt? Vad fanns på hällmålningarna, vad har du ritat? Hur tror du att 

människorna som gjorde hällmålningarna levde?



TrickfotograferingSkuggteckning



Skuggteckning
Material: Papper, gärna inte det tunnaste, vitt eller i valfria färger, 

färgpennor (eller kritor), ritunderlag

Koppling till läroplanen: ”Småbarnspedagogiken har som uppdrag att 

ge barnen färdigheter att iaktta, strukturera och förstå sin omgivning. 

Barnen ska handledas att utforska och röra sig i naturen och den byggda 

miljön” s. 62

Utförande: Den här uppgiften fungerar bäst om det är en riktigt solig 

dag! Barnen får varsitt papper och ritunderlag. De får välja en 

färgpenna, men kan byta färg under uppgiftens gång. Barnen går sedan 

omkring på ett förbestämt område och söker efter skuggor. När de 

hittar en som de vill fånga sätter de sig ned och ritar på pappret längs 

med skuggans konturer. Sedan letar de upp en ny skugga att rita. Man 

kan fylla pappret enligt eget tycke!

Diskussionsunderlag: Vilka skuggor ritade du? Vad var det som kastade 

skuggorna?

Trickfotografering

Material: Kamera eller iPad

Koppling till läroplanen: ” Barnen ska ges möjligheter att njuta av att 

skapa bilder och få estetiska upplevelser och erfarenheter av konst. 

Barnen ska träna sitt visuella tänkande och sin förmåga att iaktta och 

tolka bilder genom att uttrycka sig visuellt på flera olika sätt. ” s. 59

Utförande: Sök upp intressanta naturobjekt tillsammans med barnen. 

Kanske hittar ni ett fint träd, kanske en svamp eller en kotte. Ställ er 

riktigt nära kameran eller fotografera naturobjektet och stå själva långt 

bort. Vi leker med perspektivet för att få oss själva att se stora eller små 

ut i förhållande till det vi fotograferar. Det kan behövas en vuxen bakom 

kameran, men barnen kan turas om att fotografera varandra 

tillsammans med den vuxna.

Diskussionsunderlag: Titta tillsammans på fotografierna ni tagit. Hur 

såg det ut i verkligheten och hur ser det ut på fotografiet? Stämmer 

fotografiet överens med verkligheten?



KottmonsterSmåkryp av naturmaterial



Småkryp av naturmaterial

Material: iPad eller kamera att fotografera med, artkort med

ryggradslösa djur.

Koppling till läroplanen: ” Syftet med miljöfostran är att 

stärka barnens förhållande till naturen, lära dem att bete sig 

ansvarsfullt i miljön och handleda dem att stegvis tillägna sig 

en hållbar livsstil. Miljöfostran omfattar

tre dimensioner: att lära sig i miljön, att lära sig om miljön 

och att agera till förmån för miljön.” s. 63

Utförande: Alla barnen får ett artkort. Vi tittar noga på korten 

och plockar sedan de naturmaterial (här kan en diskussion 

om allemansrätten passa in) som behövs för att avbilda de 

småkryp som finns på korten. Vi tittar på färg och textur, 

funderar på vilken storlek djuret kan tänkas ha. När 

småkrypen är klara får barnen fotografera sina alster.

Diskussionsunderlag: Vilken djur gjorde du? Hur tänkte du 

när du valde material? Vad får man plocka i naturen?

Kottmonster
Material: Artkort, plastögon, häftmassa

Koppling till läroplanen: ” Genom att fundera över närmiljöns förflutna, 

nutid och framtid riktas barnens intresse mot historiska frågor och 

byggandet av en hållbar framtid.” s. 61
” Leken är en kreativ process som stöder utvecklingen och

användningen av fantasin.” s. 53

Utförande: Plocka kottar tillsammans och funder på hur barn förr 

byggde kor och får av kottar. Ni kan också fundera på vilket träd 

kottarna fallit från och använda er av till exempel artkort för att 

artbestämma dem. Nu får barnen bygga monster av sina kottar och var 

och en får också lite häftmassa och plastögon att fästa på sitt monster. 

De färdiga monstren kan man leka med och filma leken, eller 

fotografera till portfolion. Ta tillvara ögonen när ni lekt färdigt och 

använd på nytt en annan gång

Diskussionsunderlag: Påminner ditt monster om något djur som finns 

på riktigt? Vad heter ditt monster?



Konst med mikroskopSkogsgrafik



Skogsgrafik

Material: Vals eller kavel, plattor klippta från takeaway burkar av styrox 

(alternativt köpt, t.ex. Press print painolevy), uppklippta mjölkkartonger, 

flaskfärger/fingerfärger, band och bykknipor

Koppling till läroplanen: ” Personalen planerar och genomför 

tillsammans med barnen olika innehåll, metoder och tekniker med 

anknytning till konst och kultur som en del av den pedagogiska 

verksamheten” s. 59

Utförande: Plocka, tillsammans med barnen, olika föremål från skogen. 

Föremålen skall vara hårda för att man skall kunna trycka dem mot 

plattan och få avtryck. Låt barnen trycka de olika föremålen mot plattan 

och göra ett fint mönster eller en bild, man får gärna fylla en så stor del 

av plattan som möjligt! Ta sedan med plattorna till dagis där ni kan 

använda dem till att trycka grafik. Klicka flaskfärg på till exempel en 

uppklippt mjölkburk, bred ut den med vals och valsa sedan ett jämnt 

lager färg på plattan. Sätt ett papper på bordet, placera plattan upp och 

ner på pappret och gnugga på plattans baksida med till exempel en 

sked. Bilden borde nu ha överförts på pappret och grafiktrycket är 

färdigt. Med samma platta kan man göra flera tryck, låt barnen testa på 

olika färger och färgkombinationer på både papper och målfärg.

Diskussionsunderlag: Vilka hårda och mjuka material hittade ni? Hur 

kändes det att skapa tillsammans?

Konst med mikroskop
Material: Mikroskop, pekplatta eller dator att koppla mikroskopet till.

Koppling till läroplanen: ”Personalen ska tillsammans med 
barnen utforska och observera digitaliseringens roll i vardagslivet. 

Digitala verktyg, applikationer och miljöer ska användas 

för dokumentation och i samband med att barnen leker, samverkar, 

spelar, undersöker, rör på sig samt upplever och producerar konst.” s. 
29

Utförande: Utforska skogen tillsammans med hjälp av mikroskopet. Hur 

ser olika ytor och naturföremål ut när man ser på dem med mikroskop? 

Fotografera sådant som ni tycker är vackert, intressant eller annorlunda. 

Sätt in fotografierna i er portflio eller ordna en konstutställning. Ni kan 

också måla eller teckna på bilderna, eller använda dem som bakgrund 

för ett kollage eller för greenscreen fotografering.

Diskussionsunderlag: Vad fotograferade du? Varför? Hittade du något 

oväntat eller intressant? Ifall du inte visste vad bilden föreställer, vad 

skulle du gissa att det är?



Måla det du hörSkogens texturer



Skogens texturer

Material: papper, kritor, eventuellt ritunderlag

Koppling till läroplanen: ”Barnen ska ha möjlighet att utforska världen 

med alla sina sinnen och med hela kroppen.” s. 39

Utförande: I den här uppgiften får barnen göra avtryck av skogens olika 

texturer, det kan vara frågan om ytan på ett löv, bark eller till exempel 

ytan på ett berg eller en stor sten. Alla barn får ett papper och en krita. 

De får sätta pappret mot något och sedan gnugga med kritan mot 

pappret för att få fram texturen av det som pappret vilar mot. Innan 

man sätter igång kan man känna på ytan med fingrarna. Hur känns den? 

Det kan vara svårt att gnugga tillräckligt sakta så att det inte blir hål på 

pappret, välj i så fall att göra avtryck av stora ytor eller ha ett underlag 

som barnen kan sätta löv och dylikt på då de gnuggar. På ett och samma 

papper kan man fånga många olika texturer och göra ett kollage.

Diskussionsunderlag: Hur kändes de olika ytorna? Vilka var lätta att 

göra avtryck på, vilka svåra? Vad berodde det på? Vilken yta kändes 

skönast under fingertopparna?

Måla det du hör
Material: Akvarellpapper eller annat tjockt papper, penslar, pytsar för 

vatten, vattenfärger, målartejp, vatten.

Koppling till läroplanen: ”Barnen ska ha möjlighet att utforska världen 

med alla sina sinnen och med hela kroppen.” s. 39

Utförande: Sätt fast pappren på trädstammar med hjälp av målartejp. 

Uppmana sedan barnen att vara riktigt tysta och lyssna efter skogens 

ljud. Barnen får sedan måla det de hör. Kanske är det ett djur, kanske 

vinden som susar i träden, eller något som fötts i barnets fantasi.

Diskussionsunderlag: Vilka ljud hörde du? Låter skogen annorlunda än 

till exempel dagisgården?


