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HÅLLBAR FRAMTID
-

BARNENS ÄNG

Dokumentation från Röda gruppen, barn i åldern 4-5 år.



Ängen skapas
- med start vårterminen 

2022



Under våren 2022 sökte Skaparverkstan ett stipendium för att kunna 
anlägga en äng på förskolan. Syftet med ängen var att bidra till den 
biologiska mångfalden samtidigt som barnen på förskolan, på ett 

naturligt sätt, ska få delta i processen med en äng och vad som händer 
på en äng över tid.

Målet med ängen är att barnen ska utbildas om insekter, blommor samt 
naturens kretslopp samtidigt som vi arbetar med förskolans mål enligt 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). 







Barnen har fått berätta vad de vet om 
ängen samt upptäcka ängen

tillsammans med en pedagog. Barnen 
har då fått fotografera det de 

upptäckte. Det är således barnens egna
bilder på nästkommande sidor.

Barnens hypoteser kring ängen finns
också nedskrivna för att jämföra med 

deras kunskaper i slutet av året.

Introduktionsveckor

En kartläggning av barnens 
kunskaper, nyfikenhet och 
intresseområden utifrån 

vårt projekt Barnens Äng.



Barnens hypoteser:
Vad tror ni finns på ängen?

- Fjärilar 

- Bi

- Nyckelpigor

- Blåklockor

- Gräs

- Till och med bärfisar!

- Getingar- En orange blomma

- Jord 

- Blå och röda
(blommor)

- Maskar under jorden

- Humlor

- Myror

- Fröer 

- Blommor - Insekter 

- Flugor

- Torkade blommor



Bland barnen finns dessa kunskaper om ängen

- Man planterar frö, sen får man vänta tills det växer. Man behöver vatten, humlor, 
bi och fjärilar

- Bi dricker honungen
- För att det ska växa behövs sand, jord, gödsel, vatten och solen
- Det behövs torkade blommor för att få fröer

Barnens hypoteser om ängen

- Det kommer att växa så att vi inte ser någonting 
(barnet menar att vi inte kan se varken genom eller över 
ängen)
- Bi dricker honung för att de är hungriga
- Sandhögen finns för humlorna



Vidare arbete med 
ängen



Årets projekt på hela förskolan är Barnens Äng, vilket
innebär att vi kommer att arbeta med ängen under hela 

läsåret. 

Vi har en projektplan att följa, uppförd med mål, syfte och 
metod för Projektet Barnens Äng.

Barnen kommer att följa ängen och fördjupa sig i olika 
blommor och insekter samt kretsloppet. Vår förskola har ett 

arbetssätt med Reggio Emilia-inspiration och därför 
undervisar vi barnen på ett sätt där de får arbeta mycket 

praktiskt och skapande.

Barnen har redan visat stort intresse för bi och börjat 
fördjupa sina kunskaper om dessa. 

Vi visar en del av vår undervisning genom bilderna här
bredvid.


