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Sommeren 2020 har vi i Kirketunet Barnehage i samarbeid med SOS –
barnebyer hatt et prosjekt hvor vi i barnehagen sammen med barna
skulle utforske hva solsikken trenger for å ha det best mulig.

BAKGRUNN FOR
VALG AV
PROSJEKT

Solsikken ble valgt på grunn av at det er SOS – barnebyers symbol på
alle barns fantastiske potensial og deres rett til omsorg, beskyttelse og
et trygt hjem. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas
kjærlighet for å gro og blomstre trenger barn god omsorg for å utvikle
sine iboende evner og å bli ressurssterke voksne.
Deltakerne i prosjektet av barn fra 2 – 6 år, og det varte i perioden mai
2020 – oktober 2020. Arbeidet med prosjektet foregikk i både
aldersinndelte grupper og i grupper av barn i ulik alder.
Vi startet prosjektet med å lage oss en prosjektplan som gav inspirasjon
og kunnskap til personalet, og satte opp noen spor som vi ønsket at vi
skulle følge samtidig som lydhørheten for barnas tanker og ideer skulle
være de viktigste sporene i prosjektet.

HVA DREIDE PROSJEKTET SEG OM
Utgangspunktet for prosjektet var at barna skulle få forske på hva en solsikke trenger for å vokse
seg stor og frodig. Hva må vi som planter solsikkene gjøre, og hva skjer med de solsikkene som
får lite stell av oss. I perioden mai – oktober fulgte vi prosessen med solsikkene, og barnas
tanker og spørsmål var driverne i prosjektet. De satte oss personalet på nye spor, og vi fikk en
dypere forståelse for hvordan barn tenker i forhold til andre levende vesener som en plante er.
Barna besjelte plantene med at de mente de sov når de la seg ned. At de var slitne og trengte
vann for å bli rette igjen. De var opptatte av magi i frøene som gjorde at det ble nye solsikker. De
undret seg også mye over de ulike fargene på solsikkene, og at regnet spilte en rolle i forhold til
når de ble gule. Barnas tanker drev prosjektet frem ,og det var deres interesse sammen med oss
voksne som gjorde at vi greide å holde prosjektet gående i så lang tid.
Barna deltok i alle sider ved prosjektet. Vi voksne la til rette for aktiviteter som de var med på,
og vi tok tak i det de var opptatte av. Vi hadde en struktur som sa at vi skulle ha værrapport hver
dag, måle høyder en gang i uken, ta bilder, studere og følge opp solsikkene.

SPORENE VI TOK UTGANGSPUNKT I:
•

Er det sammenheng mellom størrelse på frø og størrelsen på planten?

•

Er det sammenheng mellom størrelsen på frø og spiretid?

•

Hvordan er plantene som var lenge inne etter spiring, litt inne etter spiring og kun ute?

•

Hvordan ser spiren til solsikken ut? Er de like/ ulike?

•

Hvordan vokser solsikkene? Er det ulik vekst fra uke til uke? Hvilket vær og temperatur hadde vi sist
uke? Hvordan har veksten vært i de ulike typene vær?

•

Hvordan har solsikken det i de ulike typene vær vi har?

INTRODUKSJON AV
PROSJEKTET
Prosjektet ble introdusert til barna ved at vi viste bilder av solsikken og
studerte frøene til solsikken. Barnas tanker har hele tiden vært viktige for oss
for å forsøke å forstå og å få ny kunnskap om hva de tenkte vi måtte gjøre.
TANKER FRA 3 – ÅRINGENE:

- Vi plant dem i jorda
- de vokser
- det blir masse blad
- de må få litt vann
- det e en stor blomst
- de blir høgere når sola kommer frem
- de e fin
- Det må vær sol når vi lag de blomstern

- Kanskje frøan e det sammen som det svarte i solsikken?
Solsikken lag frøan med en magi

STUDIER AV SOLSIKKEFRØ
Barna fant ut at frøene hadde ulik størrelse.
Vi leste på pakkene og fant ut at solsikkene
skulle bli ulik i høyde. Da så barna at de som
skulle bli minst hadde de minste frøene. Når
vi studerte frøene, ble digitale mikroskop og
dokumentkamera benyttet flittig.
«Det ser ut som et drageøye» «Det e svart og
kvit» «koffør e nån stor og nån små?» «Eg lur
på ka som e inni»

PLANTING OG MÅLING
For å komme i gang med prosessen ble det plantet 5 ulike typer
solsikkefrø i gruppene. Noen frø ble plantet inne mens andre ble plantet
direkte ut. Vi ønsket å finne ut om det var forskjell mellom de ulike
typene solsikker, og hvor de ble plantet. Hvem spirte først, hvordan ble
de ulike plantene som ble sådd på de ulike stedene. Barna fulgte
prosessen tett med å nesten daglig følge opp solsikkeplantene. De
frøene som ble plantet inne spirte først og ble fort lange. De frøene som
ble plantet i solveggen spirte tidligere enn de som kun fikk skygge.

Hver uke ble lengden av solsikkene målt. Solsikkene kunne bli fra 50 cm
til 250 cm lange. Den lengste het Gigantus, og det var den som fenget
barna mest. Da vi snakket om den kom utsagn som «den bi jo større
enn barnehagen» Eg lur på om den bi større enn Frode (ansatt i
barnehagen)». I begynnelsen brukte vi målepinner for å måle
solsikkene.

For å illustrere hvor stor
solsikkene kunne bli ble lengden
av dem markert opp med
gaffatape på barnehagens vegg.
Da kunne vi bruke kroppene våre
for å se forholdet mellom
størrelsene, og få et bilde av
hvor stor solsikkene kunne bli.

Hvordan vokser solsikkene? Barna begynte etter hvert å
måle sin egen kropp mot solsikkene. De opplevde at
enkelte var høyere enn dem, og andre var de høyere enn.
Vi hadde også plantet noen i store kasser i en park. Disse
vokste raskere enn de andre, og det var der barna virkelig
ble opptatt av ulikhetene mellom solsikkene på de ulike
stedene.
I barnehagen var mange tynne og litt lange. På
skyggesiden var de korte og i kassen i parken var de store
og tykke i stenglene. Hvorfor det lurte de på? Da begynte
barna å studere pottene til solsikkene. De fant ut at noen
hadde små potter og lite jord, og at de vokste dårlige. Vi
tok dem ut av pottene og da var det nesten bare røtter
som var i pottene. I den store kassen i parken var det mye
jord, og da snakket de om at de hadde god plass. En jente
utbrøt mens hun lekte i husken; «Solsikkan e som oss. Vi
voks jo ut av klean vårres, og dem voks ut av potta si»

Gigantus ble til slutt større enn Frode til barnas store glede 😊

VÆROBSERVASJONER
Gjennom hele prosjektet dokumenterte
barna været. De så og kjente på
temperaturen, målte nedbør i regnmåler og
registrerte type være det var. Dette ble
dokumentert hver uke. Barna ble nysgjerrige
på type vær, og undret seg mye over været
gjennom sommeren. Værmeldingen ble
etterspurt hvis den ikke ble gjennomført
daglig. Det som ble vanskeligere var å koble
været til vekstvilkårene for solsikkene. Været
ble egentlig et lite prosjekt i seg selv

Gjennom sommeren ble solsikkene vannet og passet på. Barna så når de hang med bladene,
og trengte vann. De undret seg mye over hvorfor noen la seg ned eller hang med hodet.

Hva har skjedd med
solsikkene som ligger??
Dem som ligg nede, dem søv.
“Dem e søveblomster”.
“Eller kanskje dem e litt sliten? Fordi da legg dem seg ned for
å kvil seg. Kanskje dem bare våkna litt for tidlig”?
Hvordan er det å være sulten og tørst, spør vi barna?
“Da bi man grinat og da må ha mat”
“Eg e kjempesterk når eg e sulten”.
“ Eg bi sur og får ondt I magen når eg bi sulten”.

SÅ ULIKE OG SÅ UNIKE
DE ER FORSKJELLIGE AKKURAT SOM OSS. NOEN ER LANGE, NOEN ER KORTE. NOEN
BLOMSTRET FORT. ANDRE BRUKTE MER TID. DE HAR FORSKJELLIGE FARGER. LUKTER
DE ULIKT? HVA ER DET SOM GJØR AT DE BLIR SÅ ULIKE? OG HVA ER LIKT FOR DE ALLE?

Høsten kom med et annet vær enn i sommer. Solsikkene druknet i alt regnet og mange knakk i den sterke vinden som har var.
”Det har regna så masse at regnmåleran e helt full”!
“ Se den her e jo helt knekt”.
Her reflekterte barna rundt været som hadde vært, og hva som skjedde med solsikkene våre.

Frøene til solsikkene ble tørket og plantet ut på nytt ute i jorda.
Dermed er sirkelen avsluttet fra frø til frodig solsikke.
Tenk om det vokser opp nye solsikker der til sommeren, og sirkelen fortsetter.

