LÄRARINSPIRATION
BoBos Ballonger

Pedagoginspiration – BoBo och hans ballonger
BoBo och hans ballonger är en föreställning om stora frågor för små barn. Den handlar om
hur olika känslor finns med oss hela tiden, och att alla känslor är okej att känna.
Forskning inom psykisk hälsa visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och
deras mående - både nu och för framtiden - är att kunna uttrycka hur de mår och sätta ord
på sina känslor. Och det är aldrig för tidigt att börja träna på det.
Att hjälpa barn att sätta ord på känslor är något som man som vuxen gör redan med
spädbarn. Det kommer självklart och blir en naturlig del i kommunikationen med barnen,
exempel på sådant är; ”Blev du ledsen nu när du inte fick nappen med en gång?” eller ”Oj,
vad arg du låter när du skriker så, är du hungrig kanske?” Allt sådant är arbete med att sätta
ord på känslor.
Du som jobbar i förskola arbetar medvetet med att hjälpa barn med deras känslor och
mående på olika sätt genom samtal, läsa sagor, i projekt mm. Men mycket av det arbetet gör
du också hela tiden i vardagen, i till exempel kommentarer om det som händer och hur du
beskriver att du själv upplever saker; ”Åh vad glad jag blir när du är du så fin mot din
kompis!” eller ”Nu är jag hungrig och känner att jag börjar bli sur, kom så äter vi lunch!”
När du ger egna exempel hjälper du till att avdramatisera känslor och öppna upp för att
barnen ska kunna känna att det är tillåtet att känna alla känslor.
En lite knepig men mycket viktig balansgång handlar om att både visa barnen att man ibland
måste stå ut med jobbiga känslor och utmana sig själv (till exempel när man är arg för att
något känns orättvist men kanske inte är det), men att också be om hjälp när det känns
jobbigt. Det är viktigt att förmedla att jobbiga känslor kommer och går samtidigt som barn
självklart inte ska behöva lösa problem på egen hand.
Du som jobbar i förskola är redan expert på barn och känslor, men vi hoppas att denna
pedagoginspiration kan ge uppslag till något nytt!

Om föreställningen
Börja med att gå igenom föreställningen kort, se vad barnen kommer ihåg! Fråga till
exempel:
-

Säg något som du kommer ihåg från föreställningen!
Hur började föreställningen? Vad hände sen? Hur slutade föreställningen?
Vad fanns det för saker med på scenen?
BoBo pratade inte, men vad kunde du höra för ljud?
Var det något som var extra roligt i föreställningen?
Var det något i föreställningen som gjorde dig ledsen? Rädd? Arg? Överraskad? Sur?
Vilka olika ballonger var med?

Några punkter ni kan ha med för att få ihop föreställningen:
- BoBo och hans ballonger går på utflykt.
- Ballongerna är hans familj.
- En ballong är röd och arg. En är gul och glad. En är blå och ledsen. En är grön och
rädd. En är rosa och blyg.
- När BoBo ska sätta sig och äta blir det oroligt bland ballongerna! Den röda blir arg,
den ledsna vill inte att de ska bråka och den rädda blir rädd av ett paraply.

Prata om att föreställningen handlade om känslor:
-

Vad är känslor?
Känslor är något som finns i kroppen och i huvudet. En känsla dyker alltid upp efter
att något har hänt.
Hur kan man känna efter att något roligt har hänt? Efter att något tråkigt har hänt?

-

Ibland är det svårt att veta vad man känner! Man kanske har magont men egentligen
är man ledsen eller så har man svårt att sitta stilla för att man är så glad! Kan ni
komma på fler exempel?

-

Vad kan du göra om du inte mår bra? Till exempel om du är ledsen eller orolig.

-

Vad kan du göra om du ser att en kompis inte mår bra?
(om inget barn säger det, få in att barnet ska vända sig till en vuxen som kan hjälpa
en, ge också förslag på vilka vuxna det kan vara)

Ballongerna
När ni har gått igenom föreställningen och vad känslor är kan ni rita upp ballongerna i de
olika färgerna och med de olika ansiktsuttrycken. När du frågar om hur man kan se ut vid de
olika känslorna, demonstrera själv gärna med både ansiktsuttryck och kroppsspråk!
Be också barnen visa vilken ballong de gissar på (eller säga färgen).

Gula ballongen
-

Vilken ballong känner att allt är bra och roligt? Vad heter den känslan?
Vad gör dig glad?
Hur ser du ut när du är glad? Hur ser dina kompisar ut när de är glada?
Hur känns det i din kropp när du blir glad?

Röda ballongen
-

Vilken ballong känner att den är på dåligt humör och vill slåss? Vad heter den
känslan?
Vad gör dig arg?
Hur ser du ut när du blir arg? Hur ser dina kompisar ut när de är arga?
Hur känns det i din kropp när du blir arg?
Den arga ballongen började bråka med BoBo. Vad tror ni att ballongen var arg för?
Ballongen började slåss med BoBo - får man slåss? Vad kan man istället göra när man
är arg?

Blåa ballongen
-

Vilken ballong vill bara gråta och tycker allt är tråkigt? Vad heter den känslan?
Vad kan göra dig ledsen?
Hur ser du ut när du blir ledsen? Hur ser dina kompisar ut när de är ledsna?
Hur känns det i din kropp när du blir ledsen?
Vad tycker du om att vuxna gör när du är ledsen? (kom gärna in på vad som är både
bra tröst och hur man kan bli glad)

Gröna ballongen
-

Vilken ballong blev skrämd av paraplyet? Vad heter den känslan?
Vad kan göra dig rädd?
Hur ser du ut när du blir rädd? Hur kan dina kompisar se ut när de blir rädda?
Hur känns det i din kropp när du blir rädd?

Rosa ballongen
-

Vilken ballong var försiktig och vågade inte riktigt visa sig först? Vad heter den
känslan?
Vad är att vara blyg? (detta är en lite svårare känsla så kom gärna med exempel; när
man ska prata med någon man inte känner, när man ska träffa någon man inte har
träffat på länge osv.)
Hur kan du se ut när du är blyg? Hur ser dina kompisar ut när de är blyga?

-

Hur känns det i din kropp när du blir blyg?

Andra saker att göra
● Dansstopp med känslor
Sätt igång en låt, stoppa musiken, låt barnen stanna upp och ropa ut en känsla barnen ska
visa med ansikte och kroppsspråk.
● Göra collage
Gå igenom tidningar och klipp ut ansikten på folk. Sortera in dem på stora papper där ett
papper handlar om ilska, ett om ledsenhet osv.
● Musikstund
Lyssna på olika sorters musik och be barnen berätta vilka olika känslor de tänker att de olika
musikstyckena representerar. Om några barn tycker olika, fånga upp det och prata om att vi
kan uppleva olika känslor även om vi är med om samma sak.
● Bokprojekt
Välj ut någon bok att gå igenom noggrant och ha fokus på känslorna i boken. Diskutera
sådant som;
- Vad det är som händer, och hur personerna känner.
- Om boken har bilder – syns det på personerna hur de känner? Om inte, vad kan det bero
på?
- Fråga hur barnen skulle känna om de var med om det som boken handlar om.
- Om man skulle vilja att personen i boken skulle känna en annan känsla, vad skulle behöva
hända i boken då?
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