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Nariman, 5/11-2014

Pedagog: Vilket djur tycker du mest om ?

Nariman: Lejon

Pedagog: Var tror du det djuret bor?

Nariman är tyst. 

Pedagog: Tror du lejonet bor i skogen, i huset eller på savannen?

Nariman: Savannen

Pedagog: Vad tror du djuret äter ?

Nariman: Kött



Vad äter lejonet?
Utifrån Verksamhetsplanens mål att barn skall vara nyfikna på naturvetenskap och 
matematik uppmuntrar vi barnen att ställa frågor om lejonet. I samspel med pedagoger 
uttrycks dessa frågor. 

- Vad äter lejonet?

- Hur många barn har lejonet?

- När sover det?

Vi väljer att ta avstamp i frågan om vad lejonet äter.

En dag kommer barnen in i samlingsrummet och ser fotspår och ett brev. Det är ett 
föräldralöst lejon som berättar sin historia. 



Svar på frågan
Den 22:a januari ligger det en pappersrulle på mattan i 
samlingsrummet. De senaste dagarna har vi lagt märke 

till att någon lämnar fotavtryck ifrån sig igen. 
Fotavtrycken går från fönstret till mattan. 

Filsan: Ett brev !

Mohammed Nour: Från lejon !

Selma: Öppnat dörren med tassen. 

Layan: Han gömmer sig under snön.

Pedagog: Hur stängde han fönstret?

Zakaria: Han puttade med tassen. 
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Pedagogen läser för barnet vad lejonet har skrivit. 

Lejonet berättar att svaret på hur mycket lejonet väger är 125 kg. 

Mohammed Nour: Oh my God!
Pedagog: Är det mycket?

Alla: Jaaaa
Pedagog: Hur mycket ?

Alla barnen öppnar sina famnar och sträcker ut armarna. 

Pedagog: Vi ställer ett mjölkpaket på bordet varje dag. Det är ett kg. 125 kg blir då 125 
mjölkpaket. Lejonet frågar hur mycket ni väger. Vet ni hur mycket ni väger? 

Barnen har olika idéer. Först tror de att de väger i km. Barnen har alltså en förförståelse av 
att det förekommer en enhet tillsammans med antal då man mäter något. Pedagogen berättar 

att km används vid avstånd, då det handlar om hur långt något är. Sen pratar de om kg.



Namn Uppskattad vikt Verklig vikt

Mohammed Nour 5

Filsan 4

Naima 4

Layyan 5

Jasur 6

Kaan 4

Zakaria 5

Mehmet 8

Maryam 7

Fatima 4

Yusuf mellan

Selma 4

Maria 5

Rayyan 7

Yakob kg



En pedagog hämtar in några mjölkpaket så att 
barnen kan få en uppfattning om hur mycket 1,2,3 
och 4 kg är.  

Pedagog: Tror ni att Filsan väger lika mycket som de 
här mjölkpaketen.

Alla: Jaaa

Pedagog: Vi ska hämta en våg så vi kan undersöka.

Fortsättning följer … 


