
DAIDALOS LABYRINT

Populärkultur utifrån 

barnens inflytande



SYFTE
Barns inflytande ( Lpfö 98 )

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten”.

”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka 

sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter”.

Temaarbete ( Lpfö 98 )

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat 

arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”.

”Vi bygger Daidalos 
ubåt”.
”Han bor under 
vatten”.
”Hans robotar bor 
också under 
vattnet… det finns 
många robotar”.

”Jag är Taurus och 
slimar er”.
”Vi är barnen som 
tävlar”.

3-6 års avdelning

”Gula gruppen”: 3-4 
år
”Röda gruppen”: 5-6 
år



Vad är 
”Daidalos 
labyrint”?

”Han är en 
gubbe som 

bor i en ubåt”.

”Daidalos har 
ett rum där 
han bygger 

sina robotar”.

”Barnen tävlar 
i labyrinten. De 
måste akta sig 
för Taurus så 

han inte slimar
dom”.”Robotarna 

kan också ha 
disco. Annars 
vill de mest 

skrämmas. Fast 
de är nog inte 

farliga”.

”Taurus är en 
robot. Han ör 

störst och 
längst. Flip är 

minst”.

”Daidalos gillar 
att koka slime
och kan äta 
det. Det är 

ganska 
kladdigt”.

Brainstorming



Vi tittar på ett Daidalos-avsnitt

”Vi kan göra egna 
robotar”.

”Hur stor är 
egentligen Taurus”?

”Hur gör man en 
labyrint”?

”Tänk om det är vår 
sjö Daidalos bor i”.

”Vi kan göra ett 
robot-spel”.

”Undrar hur man 
kokar eget slime”?

”För att vi ska kunna 
göra robotar måste 
vi först ha ritningar”.

”Hur kan vi göra en 
egen slimesjö”?

”Vi kan göra ett 
robot-rum på 
Kaveldunet”.



Hur gör man en labyrint?

”En labyrint har många streck”.
”Också många vägar”.
”Kan du göra en start så kan jag fortsätta
vägen mot mål”?
”Vi kan göra ett labyrintspel av den här 
labyrinten”.
”Ja, och göra oss själva som spelpjäser”.
”Det blir många former”.
”Om man vill ha raka streck kan man 
använda en linjal”.
”Du behöver inte det för jag kan hjälpa dig
med penseln”.

Lpfö 98:
Matematik
Socialt samspel
Språk
Skapande



Hur stor är Taurus?

”Taurus är 225 cm lång. Hur 
långt är det”?
”Hur lång är Flip”?
”Hur långa är vi”?
”Vad har robotorna för 
form”?

Lpfö 98:
Socialt samspel
Språk
Matematik
Skapande
Konstruktion

”Hur vet vi hur lång en 
meter är”?



”Vi bygger en slimesjö”.

”Hur många kuddar behöver vi”.
”Kuddarna är livspuckar”.
”Om du lägger den kudden där så 
kan jag hoppa dit”.
”Hur ska vi lägga kuddarna för att 
vår bana ska funka”?
”Mattan är en rektangel och de 
randiga kuddarna är kvadrater”.
”Kan du hålla min hand så jag inte
tappar balansen”?

Lpfö 98
Socialt samspel
Konstruktion
Matematik:
Samband/mönster
Matematiska uttryck
Roll-lek



Hur gör man en ritning?

Lpfö 98:
Socialt samspel
Skapande
Språk
Matematiska begrepp

”Vi kan titta på bilder på de 
riktiga robotarna”.
”Man kan sen använda en penna eller
färg”.
”Det är bra med blyerts först, för det kan
man också sudda”.
”Han är väldigt lång och den
är kort”.
”Minus har nog sju ben..eller
kanske åtta”.
”Min Taurus kan sitta bredvid Flip”.



”Vi vill göra robotar”.

Lpfö 98:
Skapande
Teknik
Konstruktion



”Vi skriver ett brev till Daidalos”!

HEJ DAIDALOS!

VI HAR NÅGRA FRÅGOR TILL DIG:

HUR OCH VARFÖR BYGGER DU DINA ROBOTAR?

HUR BYGGDE DU MINUS?

VARFÖR GILLAR DU SÅ MYCKET SLIME?

HUR BYGGDE DU LABYRINTEN?

KAN DU SKICKA ETT SLIME-RECEPT TILL OSS?

VARFÖR VILL DU TÄVLA MED BARNEN?

HUR BYGGDE DU LABYRINTEN?

VARFÖR SPRINGER BARNEN SÅ SNABBT OCH VARFÖR 

KOMMER TAURUS?

HÄLSNINGAR,
Barnen på Kaveldunet



Lpfö 98:
Drama
Socialt samspel
Språk
Matematik
Teknik (data, foto)

Svar från Daidalos och vårt första uppdrag!



Daidalos uppdrag: Språk

”Vilken bokstav 
kommer nu? Kan du 
hjälpa mig”?
”Är den samma som 
din bokstav”?
”Kolla, här är min 
bokstav”.
”Vi har samma 
bokstäver”.
”Jag börjar på ”A” och 
den är först i 
alfabetet”.
”Det har var ganska 
klurigt”.
”Vi vill också skriva 
bokstäverna i Taurus 
labyrint”.



Daidalos uppdrag: Socialt samspel, likabehandling.



Daidalos uppdrag: Matematik



”Tröjan ska vara
med nallen så den
slipper frysa”.
”Den gröna lådan
måste ligga i högen
med bilar. För man
kan lägga lådor i
bilar”.



Daidalos uppdrag: Naturvetenskap

”Jag tror att Daidalos bor i vår sjö, fast i sin ubåt”.
”Hur kommer hans post fram till oss”?
”Hur lång tid tar det innan slimesmeten blir kladdig”?
”Hur blir slimet grönt”?
”Jag tror att slimet blir vitt”.
”Det kanske smakar choklad”?
”Jag tror att det smakar potatismjöl…det luktar det i alla fall”.
”Hur många är en deciliter”?
”Vad händer om jag häller kallt vatten på slimet”?



Daidalos uppdrag:

En hållbar värld / återvinning

”Miljö är vår 
natur”.
”Vi ska vara 
rädda om
vår natur”.
”Återvinning 
är att man 
gör om 
kartonger till 
nya 
kartonger…”
”…man kan 
också göra 
mattor”.



Daidalos uppdrag: Tradition / teknik

”Vilken form har Minus”?
”Min Bulten blir en rektangel”.
”Hur mycket florsocker ska vi ha för
att kristyren ska bli lagom tjock”?
”Hur skriver vi ut från en dator”?
”Hur laminerar vi ”?



Daidalos uppdrag: Bygg mitt pepparkakshus (Matematik / konstruktion)



Daidalos uppdrag: Konstruktion / skapande 

”I ateljén finns många saker att bygga 
med”.
”Fast jag vill inte bygga Taurus…jag vill 
bygga Bulten”.
”Man kan ha tejp och färg”.
”Vi vill använda limpistol för det är 
roligt”.
”Glitter ska det vara för robotarna ska 
på fest”.



”Daidalos-rummet” ”Frisör Flip”

Lpfö 98:
Drama
Roll-lek
Skapande

”Vi kan ha slime som hänger i dörren”.
”Vi kan sätta  robotar i ett träd”.
”Här inne ska allt med Daidalos vara”.



Barnen skriver och illustrerar en egen robotsaga och gör 

robot-teater.

”Ja, vi kan göra en teater med 
Daidalos robotar. Jag vill göra 
Minus”.
”I vår teater går robotarna på 
promenad”.
”De ska ha picknick i parken”.
”De är alla kompisar med varandra”.
”Om du hjälper mig att hålla i pinnen 
så kan jag hjälpa dig”.

Lpfö 98
Språk
Konstruktion
Skapande
Socialt 
samspel



Barnen gör en egen låt: ”Robotarna Bruse”

Lpfö 98:
Socialt samspel
Sång
Drama
Dans
Roll-lek

Lilla lilla minus 
t rippar över Taurus-
bron.
”Nu tar jag dig” sa 
Taurus, vad svara 
Minus då?
”Nej, nej, nej ta inte 
mig. Ta den som är 
efter mig. Ta du 
Mellangrånken, stor 
och fet och t jock 
en”.
…



Daidalos uppdrag: Musik

Lpfö 98
Språk
Socialt samspel
Skapande / konstruktion
Populärkultur / musik / drama 
Tradition





Vill du se mer av Daidalos 

och hans robotar?

Klicka dig in på Svt.se, 

Svtplay.se eller Youtube.
Sökord: ”Taurus”, 

”Daidalos”, ”Daidalos 

labyrint”.


