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Høsten 2017 begynte vi å legge merke til at barna våre var opptatt av Hakkebakkeskogen. Vi 

hørte på sang eller vi snakket om det som skjer i boka og i filmen om Hakkebakkeskogen. 

Eline var rask og snappet dette opp.  Hun fant frem Hakkebakkeskogen boka og begynte å 

lese for barna i samlingsstundene våre. Her ble barna enda bedre kjent med de ulike 

karakterene i Hakkebakkeskogen. Etter hvert begynte vi å spille sangene når vi hadde 

fruktmåltid. Dette ble en stund hvor vi i felleskap fabulerte over de ulike karakterene eller vi 

hadde allsang rundt bordet. 

 

Ut fra barnas interesse og medvirkning utviklet vi Hakkebakkeskogenprosjektet og 

formet en konkret plan som skulle følge barnas innspill og interesser.   

- Sammen med barna skulle vi ta tak i rollelekens muligheter til å leke at vi var dyrene i 

Hakkebakkeskogen. 

Ofte var Mikkel Rev på besøk og ville spise opp alle musene, da måtte barna skynde seg til 

musehusene. Andre ganger var det Petter Pinnsvin som kom innom. 

Noen ganger satte vi i gang med pepperkakebaking hvor vi kunne være Bakermester 

Harepus eller Bakergutten.  Det ble lagd en eske med konkreter fra pepperkakebakesangen 

som vi kunne bruke i lek og i samling.  

Barna var også opptatt av Bestemor Skogmus som fløy av sted med paraplyen sin. Danielle 

og Heidi klippet ut papirparaplyer som barna kunne bruke i leken og ofte utviklet leken seg til 

en type dans hvor de holdt paraplyen høyt til værs og de imiterte at de svevde. Noen ganger 

hoppet de fra den lange benken inne på Grønn for å late som de skulle fly vekk fra Petter 

Pinnsvin. 

 



 

 

 

 

- Vi hengte opp bilder på badet som representerte hele boka. 

Bildene engasjerte til samtaler barna imellom og med barn og voksne som 

igjen stimulerte språket og barnas ordforråd. Bildene gav også inspirasjon til barnas 

lek. 

 

-Samlingstund. 

 

I samlingsstundene ble flere scener fra Hakkebakkeskogen gjenskapt. Barna kunne 

leke at de var 

Bestemor Skogmus. 

Eller de kunne bake 

pepperkaker med 

pepperkakebake-

sangen. Eline leste 

også historier fra 

Hakkebakkeskogen 

boka. 

 

 

 

 

- Rollelek i utetiden 

Ofte lekte barna at Mikkel Rev eller Petter Pinnsvin var ute etter dem og da måtte de løpe 

og gjemme seg. Ofte var den voksne reven eller pinnsvinet. 

 

-Utforsking av vår egen «Hakkebakkeskog».  

På tur ble Carlbergskogen til Hakkebakkeskogen og sammen med barna snakket vi om 

hvem som bodde i skogen og fant «huler» og mat til dyrene i Hakkebakkeskogen. 

 

 



 

 

Vi avsluttet Hakkebakkeskogenprosjektet med å sette sammen filmklipp av barna som leker 

Hakkebakkeskogen til en film som ble vist frem på barnehagedagen og barna fikk ha felles-samling 

med Hakkebakkeskogen som tema. Gjennom prosjektet Hakkebakkeskogen fikk barna en rekke 

felleserfaringer med utgangspunkt i deres interesser. Dette har vært med på styrke relasjonene 

barna har til hverandre gjennom rollelek, sang og samtaler.  

 


