
 MASKPROJEKT PÅ PINGVINEN
Förra våren 2012 arbetade vi med Myran som tema och lärplattan var ett helt nytt 
verktyg för oss. Vi upptäckte då många fördelar med den. Vi har nu utvecklat arbetet med 
lärplattan och har under våren 2013 haft DAGGMASKEN som tema.
Vi har använt lärplattan som ett verktyg i lärandet och dokumenterat vårt arbete med 
barnen i dagboksform.

Mål och syfte med projektet är att barnen ska lära sig hur masken lever och vilken 
nytta den gör i naturen. Vi vuxna ska tillsammans med barnen  utveckla vårt arbete med 
lärplattan och använda den som ett verktyg i lärandet.

Tema: Masken   Röd text = aktiviteter med Ipad Blå text = andra aktiviteter             

Helhet/allsidighet
Tankekarta, vad vill vi veta om 
masken?
Kortfilmer från Youtube, Google
SVT/play/barnkanalen

Språk/kommunikation         
Barnen gör egna sagor om maskar My 
story
Vi använder talande tangentbord på 
datorn och skriver “maskord” med 
appen skrivstil
Ljudar maskord med hjälp av appen 
Bokstavspussel
Maskmemory

Lek
Rörelsesånger(google, 
sagokistan, dockmormor)
skattkistan (google)
Youtube
Puppet pals sånglek

Matematik
Barnen gör egna mattesagor och 
redovisar för varandra My story
Vi skriver siffror i appen 
Educreation
Tränar att skriva siffror med papper 
och penna
Bakar och tränar mängder

DAGGMASKEN Social kompetens
Rollekar
Vuxenledda lekar, 
samarbetsövningar
Vi har vernissage och bjuder in 
husets andra 6-åringar

Skapande 
Vi gör maskar av piprensare och 
indianpärlor.
Vi syr maskar av filt
Vi gör ett masklandskap i 
aktivitetsbordet.
Vi gör maskar och maskbajs i trolldeg

Naturvetenskap/teknik
Fakta om daggmasken Google, Youtube
Skogsuflykter
Göra ett grupparbete i förskolans 
aktivitetsbord
Dokumentera med Ipad och kamera
appen Magnifier

Hälsa/rörelse
Gymnastik i gymnastiksal.
Masklekar(rörelselekar)
Bollekar utomhus

Dokumentera med Ipad och 
kamera

Lotusdiagrammet har vi hämtat från Lär och lek med surfplatta i förskolan av Lena Gällhagen, Elisabet Wahlström
(Naturoch kultur 2011)



    

Våren 2013

Tema Masken 
V.11 Vi började med att i samlingen göra en tankekarta runt 
masken. Barnen fick se ett foto som våra dockor,Trulle och 
Trulsa hade med sig när de hälsade på i samlingen. Vi satte upp 
fotot på ett stort papper och barnen fick med hjälp av oss vuxna 
tänka ut vad vi ville veta om masken.

Eftersom det fortfarande är köldgrader ute, kommer 
det nog att dröja, innan vi får se några riktiga maskar. 
Vi får söka fakta på lärplattan och internet. Vi har 
gjort maskar av piprensare och indianpärlor och då 
samtidigt tränat på mönster. Alla maskar har vackra 
mönster i olika färger. Tanken är att barnen sen ska få 
göra var sin egen saga om sin mask på lärplattan. 
 



V. 12 Idag hade Trulle och Trulsa med sig sin maskkompis Dagge i samlingen. De 
hade honom i en ask......och det rimmar ju på mask. Dagge frös han ville inte alls 
vara uppe ur jorden. Han tycker inte om snö! Han ville helst av allt komma långt ner 
under jorden igen. Vi fick i alla fall veta att han tycker om löv. Han kan äta tre hela 
löv om dagen! Barnen fick sen med hjälp av magnetbokstäver hjälpa till att skriva 
daggmask. Alla hjälpte till att bokstavera med handalfabetet  och vi pratade också 
om vad det blir om man delar på ordet daggmask? Dagg......mask! Hm?... Varför 
heter han så?

Denna veckan har också några barn gjort maskmattesagor i appen My story och när 
vi hade skapande började barnen att sy maskar av filt.



I en av veckans dagar var den lilla masken i asken med på samlingen. Då pratade vi 
om maskens färger- v ilken som kom först/sist mittemellan. Vi tränade på antalet 
5, maskens kropp bodde i en ask märkt med siffran 5. Om masken tittade ut ur 
asken och bara visade tre pärlor hur många fanns då kvar i asken? Inte helt lätt, 
att tänka ut..... 

V.13 Nu tar vi påsklov från temat och påskpysslar! Vi hoppas på att våren har 
kommit när påsken är över så vi kan gå ut i solen och gå på maskletning!

V.15 Vi som hoppades att våren skulle tittat fram men fortfarande är det 
kallt och snön yr. Vi fick nöja oss med att klippa och klistra bokstäver och att 
lära oss att skriva ordet mask.



Torsdag 11/4
Idag tittade vi på en naturfilm om daggmasken, där fick vi veta lite fakta om 
masken och hur den levde. 

appen Magnifier (förstoringsglas)                     så här tecknar vi ordet mask

V. 16
Den här veckan har vi äntligen sett daggmaskar - vi hittade både långa och korta, 
tjocka och smala maskar ute på gården. Vi har pratat mycket om hur maskarna 
lever , vad de tycker om och vad de är rädda för. På skapandet har vi byggt ett 
masklandskap, gjort egna maskar i trolldeg och gjort godismaskar. Då vi hade 
språkgrupp spelade vi maskspelet, maskmemory och ett frågespel som handlade 



om maskar. Vi har jobbat med maskuppgifter på matematiken, vi tränar på Pelle-
Jöns sången och har fått höra en saga om masken Max. Vi var på biblioteket 
och försökte låna böcker (sagoböcker och lätta faktaböcker) om maskar men 
bibliotikarien hittade bara en liten sagobok åt oss...  Till fredagens mellanmål 
provsmakade vi våra gelémaskar, (s)maskens!   
     

V.17
Nu jobbar vi med vad olika maskord börjar på för ljud och om det är långa eller 
korta ord. 
 

I skogen fick barnen en samarbetsuppgift. De fick samla pinnar och skriva ordet 
mask. Barnen jobbade två och två och fick sedan gå runt och titta på varandras 
arbeten.                                                                



Vi har ljudat 
orden med 
hjälp av 
appen 

Bokstavspussel. Barnen har själva  gjort orden och ljudat till, att höra sin egen och 
en kamrats röst, har sporrat barnen att träna extra mycket. Några barn har nu 
börjat att kunna ljuda ihop korta ord på egen hand.   

Vi har också tränat på olika former, kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. 
Maskarna tyckte om var sin form och barnen fick hjälpa till att sortera dom så att 
dom kom på rätt plats.



På fredagens samling tittade vi på en kort liten film om daggmasken som vi hittat 
på SVT/play/barnkanalen, Barnen tyckte det var roligt! De kände dessutom igen 
Yanko som hade huvudrollen. Han berättade först lite fakta om masken och sen 
provade han på att vara  en daggmask genom att krypa runt i en sovsäck

V. 18
Den här veckan har vi startat vår maskkompost, barnen hjälpte till att varva jord, 
sand och löv i glaskomposten. Sedan letade de maskar på gården, de hittade tio 
maskar som fick bo i vår kompost. Barnen trodde att maskarna var hungriga så de 
fick lite havregryn, kaffesump och äppelskrutt med sig i komposten. Vi tittar till 
våra maskar varje morgon då vi har samling.

På tisdagen var det dags för gymnastik med masktema; vi kastade MASK, lekte 
“den blinda kolmasken” då fick kompisarna leda första barnet som hade förbundna 
ögon genom en hinderbana. Vi hade också en lyssnarövning med daggmasktema. 



På skapandet har vi fortsatt göra daggmaskar i trolldeg, vi har även gjort maskägg 
och maskbajs. När allt har torkat ska barnen måla detta och sedan ska vi använda 
det i vårt masklandskap. Barnen har också målat masktavlor med oljekritor och 
vattenfärg - de blir riktigt fina!   



V.19
Nu tränar vi på att göra meningar med hjälp av olika “maskbilder”. Barnen fick se 
olika bilder och sen berätta till. Hur många ord blev det i en mening? Vilka ord var 
långa och vilka ord var korta, mycket att fundera på. En mening slutar också alltid 
med en punkt. Vi passade även på att öva lite på berättande. Tre bilder, en fågel, en 
mask och vad hände sen......?  

Vårt masklandskap börjar nu ta form. Maskarna har flyttat in och barnen har lagt 
ut alla fina löv. Nu är det bara maskbajshögarna som saknas.

 

I appen Puppet pals jobbar vi nu med att göra sångleken Pelle Jöns tillsammans. 
Barnen får spela olika roller som vi fotograferar och sen klipper in i “sagan”. 
Spännande!

V.21
Den här veckan har vi bakat till vårt vernissage som vi ska ha nästa vecka. Vi har 
bakat chokladmaskar och två rulltårtsmaskar som fick namnen Dagge och Otto.



V.22
 Så var det då dags för vårt vernissage! Vi hade bjudit in förskolans andra 6-
årsgrupp. Vi började med att tillsammans på storbild, titta på sångsagan om Pelle 
Jöns, som barnen gjort i appen Puppet Pals. Sen jobbade vi med att ljuda “maskord” 
med appen Bokstavspussel. Barnen gick sen runt och visade sina alster, vilket de 
klarade galant. Vi fikade och åt goda maskkakor och dansade till maskmusik som 
barnen gjort tillsammans med vår logoped, i appen Garagemusik. Vi avslutade med 
att titta på en liten film om daggmasken i barnkanalen/SVT Play. Det hela blev 
väldigt lyckat och alla barnen var så  glada och stolta över vad de hade gjort!!

          

Nu är maskprojektet slut och det som återstår är en tipsrunda med maskfrågor, 
som vi ska ha längre fram när vi ska ha vår terminsavslutning. Vi har alla lärt oss 
mycket om maskar och vilket viktigt litet djur daggmasken är, som gör så mycket 
nytta i vår natur. Vi pedagoger har utvecklat vårt arbetssätt med lärplattan och 
använder den mer och mer som ett verktyg i lärandet. Nu är det snart sommarlov 
och till hösten blir det nya spännande projekt att se fram emot. 




