
Gråhild og vennen i skogen.
1.0 Skildring av 
innhold

Historien starter med at ungene noen dager på forhånd har fått et brev av Gråhild. 

Hun lurer på om de kan hjelpe henne med å lage dag og natt. I tillegg ber hun dem 

samle alt av søppel som de ser i barnehagen opp i en skål som de må ta med til henne. 

Da dagen kommer for besøket møter de henne sovende utenfor skogen sin. De må 

banke hardt for å vekke henne.

Hun blir veldig glad når de kommer og lurer på om de har husket søppel. Hun liker ikke 

søppel sier hun, men vet at det må sorteres. Vennen hennes hjelper til med å gjemme 

søpla under genserne til ungene, men det er ikke rett måte å sortere på. Ved hjep av 

noen kasser og symbolene på disse sortere ungene det de har funnet. Et teppe blir lagt 

over for kanskje det skjer noe magisk med sortert søppel???

1/3



1.0 Skildring av 
innhold

De går så inn i skogen og teltet til Gråhild. Her tenner ungene og Gråhild bål og snakker 

litt om vennene hennes som bor i skogen.

Hun viser dem også boksen hvor lydslukeren er lukket inne. Han lager en lyd, slik at 

hun gjemmer boksen under teppe siden det blir litt skummelt. Heldigvis er 

lydslukerern låst inne.

Etter en stund blir hun trøtt og lurer på om de vil overnatte hos henne i teltet. Da må 

de jo skifte til natt på himmelen. Dette gjøres ved at alle holder i hendene og sier et 

trylleord. Da blir det natt og de sover.

Da det er morgen igjen spør Gråhild om ungene vil være med å hilse på vennene 

hennes. Her møter de ekorn, katt, snegler, rotter mm. Når de trykker på bryterne på 

veggen kommer det dyrelyder.

Plutselig hører alle at noen gråter. 
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1.0 Skildring av 
innhold

Ungene finner huset til Vennen. Han gråter fordi han har mistet pinnsvinet sitt. Hvor er 

han? Helt umulig å finne han i alt rotet. Vennen sitter nemlig å kaster alt han spiser og 

bruker på gulvet så huset er fult av søppel. Hvem kan hjelpe? Kanskje Pinnsvinet er 

sykt etter å ha spist søppel?

Da sier Gråhild at hun har en overraskelse til vennen sin. En Sorteringsmaskin med lyd 

og lys. Vennen blir veldig glad, og ved hjelp av ungene blir all søpla sortert og under en 

prim boks finner de også vennen igjen. Hurra!!

På vei ut av skogen undersøker vi hva som er skjedd med det vi sorterte i starten. 

Maten er blitt til en blomst. Papiret til en bok og plasten til en plasttallerk.

Etterpå får ungene i oppgave å lage en plakat som kan henge i skogen så ingen kaster 

søppel der.
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Skogen til Gråhild
2.0 Skildring av 
prosess

Gruppe 1. Tre gutter, 4 år.

Forberedelse: barna får brev av Gråhild der ho skriv at det er boss i skogen som ho må 

rydde for at alle dyrene skal ha det bra i skogen, og ikkje spise det. 

Ho fortel at ho mangler dag med sol, og natt med stjernehimmel som barna får i 

oppgåve å lage. Mens eg les brevet er barna ivrige og foreslår å lage/ teikne himmelen 

før den vaksne har lese dette. 

Barna får ein stor tom boks, dersom dei finn boss i barnehagen må dei samle dette 

oppi her, og gi det til Gråhild når dei kommer på besøk. Diverse boss er lagt ut rundt i 

avdelinga som barna finn etterkvart dei to dagane før dei skal besøka Gråhild. 

Barna er svært ivrige og finn boss både ute og inne, og snakkar mykje om Gråhild. 
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2.0 Skildring av 
prosess

1. Møte: barna er svært ivrige og stolte over bosset dei kommer med. 

2. Møte/ telt: forventningsfulle, og lever seg godt inn i forteljinga. Barna vert svært 

overaska at himmelen vert forandra til natt når me haldt hender og sa natt! Dette 

fungerte godt, som gav barna overrasking. 

3. Møte/dyra: barna får møte vennene til Gråhild, dei kikkar ivrig rundt seg, og viser 

dei ulike dyra til kvarandre og til Gråhild. Eit barn ser «merkene» på veggen og 

seier «desse lagar jo lyd» barna får trykke og det kommer ulike dyrelyder. 

4. Møte/Solveig: barna lev seg inn og får medfølelse for Solveig, dei er ivrige og vil 

hjelpe ho. Nokre barn begynner å rydde og samle bosset i hendene sine, andre 

rydder og legg boss oppi ei korg. Her kommer barna med løysinger til Solveig. 

5. Sorteringsmaskinen: barna synest den ser spennande ut, og ønsker å prøve. Barna 

går inn i huset og henter bosset for å sortere og hjelpe Solveig å halde orden. 

Kva fungerte ikkje så godt og kva vil de endre til neste gang: 

• Det tekniske tar lang tid å programmere og lage til på førehand. 

• PC som går i dvalemodus, og tom for batteri. 

• PC som ikkje vil kjøre programmet i scratch. 

• Behov for ledninger med spesialkobling pga eldre utstyr i barnehagen. 

• Skulle hatt flere Makey Makey-enheter. 2/2



Ungene fikk brev fra Gråhild med 

noen oppgaver hun trengte hjelp til

Ungene hjalp til med å lage natt og dag ved å klippe 

og lime i papir.

Ungene fikk i oppgave å 

plukke all søpla de fant ute i 

Barnehagen opp i en bolle

som de skulle ta med til

Gråhild

Forberedelser til besøket i Gråhild sin skog.

3.1 Oversikts-
bilder



I teltet hjalp ungene Gråhild med å tenne bålet før 

de hørte lyden av Lydslukeren som var stengt inne i en boks.

Platene som ble brukt til å feste makien i 

slik at ungene ved hjelp av å holde hverandre og 

den voksne i hendene skiftet fra natt til dag ved hjelp av den 

voksne som samtidig berørte platene med sin fot.

Bildene fra 

prosjektoren

3.1 Oversikts-
bilder



Ungene fikk fram dyrelyder når de trykket 

på bryterne og holdt Gråhild i hånda.

3.1 Oversikts-
bilder



Hvor er Kosinus blitt av? 

Huset til vennen.

Full av søppel og vennen 

er borte.

Sorterings boks 

for søppel. 

Brytere med lyd

Heldigvis hadde Gråhild laget en sorteringsmaskin.

Ved hjelp av denne hjalp ungene til med å rydde og sortere

3.1 Oversikts-
bilder



Ungene forandret dag til natt. 
Vi brukte prosjektor og maki makien

Bryterne vi brukte.
Ungene holdt hender, mens
den voksne styrte bryterne.

Mange ledninger

3.2 Detaljebilder 
av koblinger



Lyden fra Lydslukeren

Oppi boksen hadde vi en microbit som gjorde at det kom lyd
ifra boksen. Oppe i boksen hadde vi høyttaler slik at lyden 

kom fra boksen.

3.2 Detaljebilder 
av koblinger



Dyrelyder på veggen

Barnet holdt den voksne i 
hånden når de trykte på 
bryterne. Den voksne tok 
på barnet eller holdt det i 
hånden for å få jording.   

3.2 Detaljebilder 
av koblinger



Her hadde vi datamaskinen nede i esken. 
Brytere gav lyd da ungene trykket på dem.
Bryterne var laget av stiplet papir med 
aluminiumsfolie. 

3.2 Detaljebilder 
av koblinger



Lydene til sorteringsboksen Lydene til microbiten (lydslukeren)

3.3 Skjermdump



Dyrelydene på veggen

3.3 Skjermdump



Skifte mellom natt og dag med lyder.

3.3 Skjermdump



3.4 Liste over 
trykkpunkt



3.5 Planskisse



Refleksjon etter utprøving samman med barna. 
4.0 Refleksjoner

Barnas reaksjon

Barna vert svært glade då dei fekk brev med innbydelse frå Gråhild. I brevet forklarte 

Gråhild at ho trengte hjelp å lage ein himmel med dag/sol og natt med måne. Her vart 

barna svært engasjerte og tok fatt på oppgåva med ein gang, med å klippe, lime og 

teikne. 

Gråhild fortalde og i brevet at ho ikkje likte søppel, og dersom nokon barn fant søppel 

måtte dette plukkes opp. Her viste barna stor engasjement dagene før dei skulle 

komme på besøk. Barna fant søppel ute og inne. Det vert plukka opp kvart minste bit 

av søppel som vert funnen.

Å sende ut brev/innbydelse på førehand til barna opplever me som eit godt verktøy til 

å få barna engasjert, og la dei få forberede seg. Å la barna komme forberedt til denne 

«teaterstien» i digisusrommet vårt, vil hjelpe barna å leve seg inn i historien og den 

magiske fantasiverden. 1/3



Dei barna som deltok i digisus prosjektet vårt med Gråhild i vår, opplever me som meir

engasjert og innlevende enn dei barna som ikkje hadde møtt karakteren før. (var to nye 

barn).

Inne i forteljinga la me opp til medvirkning hos barna, og lot dei komme med løysinger 

til problemer som oppstod. Dette førte og til engasjement og innleving i eventyret hos 

barna. 

Innspel som er komme frå barna i ettertid er leik om Gråhild ute og inne i leikestund, 

teikningar frå eventyret, plukker boss slik Gråhild kan sortere, barna har baka teltet til 

Gråhild i pepperkakedeig, og barn har komme til barnehagen og vert pynta for å møte 

Gråhild. 

KVA FUNGERTE BETRE ENN FORVENTA?

Reaksjonen til barna då me fekk himmelen til å bli natt, var betre enn forventa då dei

vart svært overraska over dette underet.

Den trådløse microbiten var med å lage magien stor i denne fantasiverden vår. Veldig 

glad me fekk låne denne 😊
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KVA FUNGERTE IKKJE SÅ GODT?

Pc`ane slo seg av og laga plingelyder (kommmunale pc)

Høgtalaren som var kobla til microbiten gjekk tom for straum, lyden kom då frå ein pc 

og ikkje frå boksen. 

Å lage to ulike bilder med ulik lyd som kunne byttes att og fram, inne på scratch

programmet, dette var vanskeleg å få til. 

Måtte ha tre ulike pc`ar for å få lyd på det me ønsket, men me skulle gjerne hatt ein til 

pc og ekstra makey sett (4 stykk)

KVA VIL ME ENRA TIL NESTE GANG?

Lada høgtalaren før bruk 😊

Knappene på veggen kobla utan jording, men med stripla papir med folie (slik som 

sorteringsboksen)Lage figurar på knappene. Blir kanskje meir spennande. 
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