
Monsterbakterie 
”Jag ska göra en läskig monsterbakterie!  Vet du vad 

den äter?  Den äter bara korv. Och… sen… dricker 

bara mjölk. Den gillar att leka med människor. Den är 

snäll fast den är läskig.” 
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En monsterbakterie 
”Jag göra bakterie. Det är huvud. Långa armar.  

Kolla den är stark. Långa ben. Det är magen. En 

Svans. En lång (svans). Kommer bakterier. Kommer 

upp. Gröna bakterier.” 

 

 

Argbakterie 
”Man kan öppna, den kläder.  

Den är tänder. Där, prinsessa.” 

 

Pengbakterie 

”Jag tänkte att vingarna var så här, liksom ett rakt streck och sen så gick det 

inne i den, sen ett gupp och sen ett rakt streck. Också tänkte jag att den har 

en STOR vinge och en liten vinge på varje sida, fast båda är samma sorts vinge. 

Men de stora vingarna fungerar lite bättre än de små. Så fötterna och snippan. 

Ögonbrynen; ett rakt streck och så vågor däruppe – för det är så på mej.” 

 

Två bakteriefamiljer 
”Det är två familjer av bakterier som ska göra något tillsammans idag. Det 

skulle vara några som hade hår och några som hade kort hår. Och några har 

raka ögonbryn och några har såna stora ögonbryn. Dom föddes så, olika.  Dom 

tre (till höger) är pengbakterier, och dom tre (till vänster) är kalkonbakterier. 

Alla bakterier i hela världen har likadana ögon. Alla dom här bakterierna har  

tänder, likadana. Fast alla visar inte sina tänder... Fast alla bakterier i världen 

har inte likadana tänder, en del har andra tänder och några har inga tänder.” 

 

En familj pengbakterier 

”Det är tre pengbakterier, en familj är det. Dom har vingar, för att de ska 

flyga. Dom bor på pengar, men de behöver vingar så de kan flyga och hitta 

mat.  Och dom har ögon för att kunna se om det är något dem tar eller inte 

tar.  Dom är en familj för att dem inte ska känna sej ensamma.” 

 

 

När barnen tecknar och tänker fritt kring 
bakterier är deras paralleller till sina egna liv 
tydliga. Vi vet inte mycket om dem, så därför 
förmänskligas de, ges känslor och behov. De har 
ofta familj, och sätts i relation med andra. Även 
någonting så yttepyttelitet behöver andra i sin 
närhet tycks barnen tänka, det är omöjligt att 
se ens en liten bakterie som totalt ensam.   


