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Bakgrund	  och	  upplägg

”Vem	  vill	  leka	  med	  Räkan	  Rut”	  är	  en	  rolig	  sagobok	  om	  
Räkan	  Rut	  och	  hennes	  vänner,	  skriven	  av	  SEA-‐U,	  med	  
fakta	  om	  de	  djur	  som	  lever	  och	  bor	  i	  Öresund.	  Det	  gavs 	  
även	  ut	  en	  musik	  cd-‐skiva	  med	  låtar	  om	  de	  djur	  som	  
nämns	  i	  boken	  i	  samband	  med	  boksläppet	  som	  hölls	  i	  
juni	  2012.	  SyPet	  med	  boken	  är	  a8	  på	  e8	  fantasifullt	  
sä8	  lära	  de	  minsta	  barnen	  fakta	  om	  de	  djuren	  som	  
lever	  i	  Öresund.	  

Upplägget	  i	  träffarna	  har	  si8	  ursprung	  i	  boken	  och	  
)llhörande	  musik,	  med	  syPe	  a8	  främja	  barnens	  
nyfikenhet	  och	  ge	  dem	  möjlighet	  a8	  utveckla	  sin	  
förståelse	  för	  naturens	  olika	  kretslopp	  och	  hur	  
människor,	  djur	  och	  natur	  påverkar	  varandra.	  

Va8enverkstadens	  Räkan	  Rut-‐koncept	  för	  förskolan	  kan	  
användas	  på	  lite	  olika	  sä8	  beroende	  på	  önskemål,	  
behov	  och	  förutsä8ningar.	  Nedan	  följer	  tre	  olika	  
varianter	  på	  program	  som	  vi	  skapat	  och	  genomfört.	  

Under	  ytan	  med	  Räkan	  Rut	  i	  Simrishamn
På	  uppdrag	  av	  Marint	  centrum	  i	  Simrishamn	  och	  Simrishamns	  kommun	  gav	  SEA-‐U	  Va8enverkstad	  
2011-‐2013	  alla	  femåringar	  i	  Simrishamns	  kommun	  möjlighet	  a8	  upptäcka	  och	  uUorska	  livet	  vid	  och	  
i	  havet	  i	  deras	  närmiljö	  genom	  projektet	  ”Under	  ytan	  med	  Räkan	  Rut”.

Upplägget	  såg	  lite	  annorlunda	  ut	  från	  år	  
)ll	  år	  men	  utgångspunkten	  har	  all)d	  
varit	  rörelse,	  samarbete	  och	  lek	  kring	  
Räkan	  Rut	  och	  hennes	  vänner.	  Barnen	  
fick	  på	  e8	  roligt	  sä8,	  genom	  a8	  själv	  
uUorska,	  uppleva	  och	  skapa,	  bekanta	  sig	  
med	  några	  av	  de	  vanligaste	  djuren	  i	  
Östersjön	  under	  våra	  lek)oner	  på	  olika	  
platser	  i	  kommunen.

Programmet	  avslutades	  varje	  år	  med	  en	  
föreställning	  om	  djuren	  med	  Räkan	  Rut	  
och	  Havsbandet	  samt	  en	  vernissage	  av	  
barnens	  utställning	  på	  Marint	  centrum,	  
då	  alla	  de	  deltagande	  barnen	  få8	  träffa	  
varandra	  och	  visa	  upp	  de	  fantasifulla	  
underva8ensmiljöer	  de	  skapat.
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Projektet	  Barn	  möter	  havet
Upplägget	  på	  det	  pedagogiska	  innehållet	  i	  projektet	  ”Barn	  möter	  
havet”	  byggde	  	  också	  på	  boken	  ”Vem	  vill	  leka	  med	  Räkan	  Rut?”	  och	  var	  
en	  vidareutveckling	  av	  )digare	  projekt	  ”Under	  ytan	  med	  Räkan	  Rut”	  
som	  genomfördes	  i	  Simrishamns	  kommun.	  	  

Tillsammans	  med	  11	  förskolor	  i	  Hyllie	  stadsdel	  utvecklade	  
Va8enverkstadens	  pedagoger	  en	  modell	  för	  a8	  arbeta	  med	  havet	  för	  
de	  lägre	  åldrarna.	  

Under	  våren	  2012	  och	  hösten	  2013	  arbetade	  vi	  kon)nuerligt	  med	  
barnen	  både	  på	  stranden	  och	  ute	  på	  förskolorna	  och	  på	  e8	  fantasifullt	  
sä8	  lärt	  de	  minsta	  barnen	  om	  djuren	  i	  Östersjön	  genom	  upplevelser,	  
drama,	  skapande	  och	  musik.

Projektet	  sträckte	  sig	  över	  e8	  år,	  då	  varje	  förskola	  träffade	  SEA-‐U:s	  
pedagoger	  tre	  gånger	  nere	  på	  Ribersborgsstranden	  samt	  en	  gång	  på	  
respek)ve	  förskola.	  I	  projektet	  har	  pedagoger	  och	  barn	  arbetat	  u)från	  
alla	  delar	  av	  läroplanen	  LPFÖ	  98/10;	  Naturvetenskap,	  Ma8ema)k,	  
Värdegrund,	  Språkutveckling,	  Musik	  och	  Skapande.

Träffarna	  hade	  olika	  teman	  och	  )llsammans	  ak)viteterna	  var	  
sagoläsning,	  upptäcksfärd	  i	  havet	  med	  vadarstövlar,	  dramalekar	  och	  
rörelse	  både	  på	  förskolan	  och	  på	  stranden,	  håvning,	  
strandfyndsinsamling	  samt	  kojbygge.

Där	  emellan	  arbetade	  förskolorna	  vidare	  på	  sina	  
avdelningar	  med	  olika	  hemuppgiPer	  och	  egna	  
teman	  och	  skapande	  kring	  havet.	  

Utöver	  träffarna	  genomfördes	  konserter	  ute	  i	  
förskolornas	  område	  och	  projektet	  avslutades	  
med	  en	  stor	  utställning	  på	  Malmö	  Museer	  där	  
barnen	  och	  förskolorna	  ställde	  ut	  si8	  eget	  
material.	  Dessutom	  genomfördes	  en	  grand	  final	  
på	  Malmöfes)valen	  med	  barnkören	  och	  
Havsbandet.
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Räkan	  Rut	  på	  Äventyr	  i	  Trelleborg
I	  projektet	  ”Räkan	  Rut	  på	  Äventyr	  i	  Trelleborg”	  
kom	  havet,	  Räkan	  Rut	  och	  hennes	  vänner	  ut	  )ll	  
de	  15	  deltagande	  förskoleavdelningarna	  i	  
kommunen.	  	  

Va8enverkstadens	  pedagoger	  träffade	  här	  alla	  
barnen	  tre	  gånger.	  Dels	  två	  träffar	  på	  förskolan	  
då	  vi	  introducerade	  Räkan	  Rut	  och	  hennes	  
vänner	  genom	  sagan	  och	  olika	  drama-‐	  och	  
rörelselekar.	  Genom	  gestaltning,	  samarbete,	  
rörelse,	  dans	  och	  musik	  fördjupades	  sedan	  
kunskapen	  om	  djuren	  och	  livet	  i	  havet	  under	  
träff	  två.	  

Projektet	  avslutades	  med	  en	  stor	  live	  
musikföreställning	  med	  Räkan	  Rut	  och	  det	  
svängiga	  Havsbandet	  för	  alla	  femåringar	  i	  
kommunen!
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Fler	  bilder	  från	  projekten:	  

Den	  16maj	  2013	  öppnade	  miniutställningen	  ”Barn	  
möter	  havet”	  då	  alla	  deltagande	  förskolor	  i	  ”Barn	  
möter	  havet	  visar	  upp	  sina	  verk	  på	  Teknikens	  och	  
Sjöfartens	  hus,	  Malmö	  Museer.

Va8enverkstadens	  Räkan	  Rut-‐koncept	  för	  
förskolan	  kan	  alltså	  användas	  på	  lite	  olika	  sä8	  
beroende	  på	  önskemål,	  behov	  och	  
förutsä8ningar.	  

Läs	  mer	  på:	  h8p://va8enverkstad.se/rakan-‐rut/

Är	  det	  något	  som	  låter	  intressant	  för	  din	  stadsdel,	  kommun	  eller	  skola?	  
Hör	  i	  så	  fall	  gärna	  av	  dig	  )ll	  Emma	  Hansson	  Löfgren:	  emma@va8enverkstad.se
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