
	  

	  

”Bakterier är så små så man ser dom inte” 

”Små små djur” 

”Getingar har inga baciller” 

”Jag har sett bacillakuten på TV. Dom bara byter färg som 
regnbågen, rött, silver, gult, blått, lila, rosa, svart…” 

”Baciller, dom kan inte gå sönder, dom är mjuka och äter lite korv 
och hamburgare” 

”Det kan komma baciller från foten” 

”Svarta eller lila” 

”Om en är sjuk som kommer hit, då kan den smitta någon 
annan” 

Vad kan en bakterie vara, tror DU? 
”Om det sitter en grön fluga på en tomat så kanske det kommer mera gröna flugor så 

kanske den ruttnar och då kommer det en nyckelpiga och äter upp dem.” 
”Att en fluga typ, en fluga biter en annan fluga 
som biter en annan… sen kanske flugorna hostar 

på människorna.” 

”Jag Har inte sett bakterier men jag tror att de är röda. Fast 
de gröna är inte bakterier. De gröna gör att händerna blir 

mjuka och sköna och de röda gör att man blir sjuk.” 

”På händerna finns det bakterier. Igår när du hållde äpplet, 
Hevends äpple och delade kommer de bakterier på Hevend de 

är kvar på äpplet.” 

”Jag tror… jag tror att om bakterier kommer måste 
man vara hemma hela dagen tror jag. Det är för att 

ingen annan ska få bakterier tror jag. ” 

”De är osynliga när de hoppar ut. Från magen och 
från tårna.” 

”De är osynliga” 

	  

”Jag tror baciller är kräks”	  

”Att JAG tor att bakterier är djurkött…” 

”Om nån rör på en bok, kan det också 
komma bakterier där” 

”Hevend hade rört en kalkon, jag visst inte, jag tog den 
– men ÄNDÅ BLEV JAG INTE SJUK?!” 

”Och en spindel har också bakterier” 

”Om jag gör så  
(andas in och sväljer) då kommer de 

in.” 

”Snälla” 

”Jag tror dem är snälla OCHelaka” 

 

”ett sånt här djur som lever i 
håret” 

Utifrån	  det	  dokumenterade	  intresset	  om	  bakterier	  bjöd	  vi	  in	  till	  lillmöten	  där	  vi	  pedagoger	  och	  barnen	  i	  mindre	  grupper	  
fick	  möjlighet	  att	  reflektera,	  berätta	  om	  egna	  och	  ta	  del	  av	  andras	  tankar	  om	  vad	  en	  bakterie	  kan	  vara	  för	  något.	  

LILLMÖTEN	  är	  ett	  mötes	  –	  och	  reflektions	  forum	  i	  mindre	  grupper	  där	  barns	  egna	  frågor	  och	  teorier	  får	  ta	  plats	  och	  lyfts	  upp.	  Det	  blir	  ett	  sätt	  att	  dela	  och	  ta	  del	  av	  egna	  och	  andras	  
tankar.	  Varje	  barn	  får	  komma	  till	  tals	  och	  förmågan	  att	  visa	  respekt	  genom	  att	  lyssna	  på	  varandra	  och	  uttrycka	  sig	  solidariskt	  utvecklas.	  	  	  

Barnen	  har	  många	  kloka	  och	  spännande	  tankar	  om	  vad	  en	  bakterie	  kan	  vara.	  Också	  spännande	  idéer	  om	  dess	  olika	  egenskaper	  och	  utseende,	  samt	  hur	  de	  lever,	  smittar	  och	  
förflyttar	  sig.	  Bidrag	  och	  tankar	  som	  vi	  är	  nyfikna	  på	  att	  följa	  upp	  och	  fördjupa	  oss	  i!	  Genom	  att	  bland	  annat	  låta	  barnen	  titta	  nära	  på	  olika	  föremål	  vilka	  de	  tror	  att	  det	  kan	  finnas	  

bakterier	  på,	  för	  att	  sedan	  teckna/skapa	  sina	  idéer	  med	  hjälp	  av	  olika	  material.	  	  

”Tänk om bakterier var så små och 
gick på promenad med sina vänner 

och sen kom en tornado och de följde 
med till ett annat land.” 


