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Förord

I Ängelholm har vi förskolor där vi har utbildning för de yngsta medborgarna. 
Verksamheten vilar på tre perspektiv; omsorg, fostran och lärande. På våra förskolor ska 
barnen möta miljöer som väcker lust, nyfikenhet, fantasi och förundran. En verksamhet 
som utgår från barnens lek, intressen, inneboende nyfikenhet och drivkraft. Förskolan är 
första steget i barnens utbildning där barnen utvecklar kunskaper och värden. Olikheter 
ska ses som en tillgång och barnen rustas för att möta framtiden.

Förskolorna ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Pedagogisk doku-
mentation och aktionsforskning är redskap i förskolans systematiska kvalitetsarbete. De 
skärpta kraven på att förskolorna systematiskt dokumenterar, följer upp, utvärderar och 
utvecklar verksamheten finns nu också i ett nytt kapitel i den reviderade läroplanen för 
förskolan. Detta för att säkerställa kvalitén i förskolan och därmed också för barns 
möjligheter till lärande. 

I Ängelholm anser förskollärare och förskolechefer att arbetet med pedagogisk dokumen-
tation behöver utvecklas. Barn och utbildningsförvaltningen har gjort en helhetssatsning 
genom att alla pedagoger har fått kontinuerlig kompetensutveckling under många år kring 
bl.a. pedagogisk dokumentation. På grund av det stora intresset fick vi under vårterminen 
möjlighet att förlägga förskollärarlyftskursen ”Att dokumentera, följa upp, utvärdera och 
utveckla” förskolans kvalitet till Ängelholm. 

Syftet med kursen är bl.a. att använda dokumentationen som underlag för att följa upp 
och analysera barns lärstrategier och läroprocesser i förhållande till verksamhetens orga- 
nisation, innehåll och genomförande samt föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten. 
Förskollärarna får på så sätt utveckla sitt aktiva lyssnade kring barnens frågor, utforskande 
och inta barnens perspektiv. Frågor som de fått utmanat sig i är:
– Vad är barnens innehåll i det som de utforskar? 
– Vad är det barnen försöker förstå och utifrån det, vad blir då pedagogernas nästa steg? 

Vi vill utveckla ett forskande förhållningssätt där förskolorna i sitt arbete förbinder teori 
och praktik i det dagliga arbetet för att utveckla förskolornas verksamhet. Det är alla barns 
rättighet att få tillgång till kvalitativ utbildning. Vi vill att våra förskolor ska synas och ta 
plats i Kunskapsstaden Ängelholm. Vi tror att pedagogisk dokumentation kan bli en del 
av ett skeende och bli till en transformativ kraft som kan ge näring åt förändringsarbete. 
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I denna skrift låter vi läsaren ta del av beskrivningar från olika projekt som har iscensatts på 
förskolor i Ängelholm och som behandlats under utbildningen. 
Vi VÅGAR lyfta fram vår syn på det kompetenta barnet som en medborgare av samhället.

Denna skrift består av många röster och författare. Vår önskan är att bjuda in läsaren till att 
bli nyfiken, intresserad och förundrad över barns kunskaper och förmågor och förskolans 
arbete och kanske det väcker till dialog. Denna skrift BLIR vad du som läsare gör den till så 
VÄLKOMMEN att kliva in i den magiska värld som sker på förskolorna i Ängelholm.

Förskolechefer, förskollärare och förskoleutvecklare i Ängelholms kommun 2014

Foto: Linda Möller, Anna Hallén och Kristina Waldmann
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Språkets väg genom leran

Av: Åsa Holmqvist och Linda Zander

Det är februari och barnen på Ugglans 
förskola har varit i Sverige i ungefär 3 må-
nader. Förskolan är en integrationsförskola 
för asylsökande barn från Syrien. Barnen 
är i åldrarna 3-5år och har arabiska som 
modersmål. Vi vet inte hur dessa barn har 
haft det innan eller vad de har varit med 
om, men vi vet vad vi kan erbjuda dem här 
på förskolan. Vi vill ge dem många upple-
velser, väcka deras nyfikenhet, ge dem flera 
möjligheter till lärande och till ett svenskt 
språk samt en trygg och stabil tillvaro under 
dagen. Genom de vardagliga rutinerna 
skapar vi en trygg tillvaro för dessa barn.

Barnen på Ugglan behöver en lärprocess som 
präglas av att bara få vara.

Ugglan är en liten förskola med en avdel-
ning.  Där jobbar två förskollärare och det 
finns tolv barn inskrivna i dagsläget. Vi 
erbjuder barnen många rum i rummen där 
vi kan ta tillvara på deras nyfikenhet och 
lust att lära.

Vi bakar mycket på Ugglan och detta har 
format vårt projekt. Att tillreda en egen deg 
och forma den som t.ex. bullar eller bröd 
var barnen vana vid. Vad skulle hända om 
vi skulle göra en egen lera, som var mer be-

ständig? Skulle det utveckla deras kreativitet 
eller skulle det bli ”bara” bullbak?  Vi var 
nyfikna. 

Beskrivning
Vi introducerade play doh lera för barn-
gruppen, och vi tog kort för vår doku-
mentation. Barnen fick bekanta sig med 
leran när den var alldeles ny och varm. 
Barngruppen bestämde att play doh leran 
skulle vara blå – blått är fint. ”Blå och 
varm” beskrev Nour att leran var. Hon 
delade rättvist upp leran med en kniv och 
gav till sina tre kompisar som också satt vid 
bordet. Kniven, formarna och redskapen 
användes flitigt. 
– Platt, inte varm, sa Omar (5 år) medan 
han plattade ut leran. 
Förskolläraren bekräftade Omars uttryck 
och sa; det har du rätt i. Du har plattat ut 
den och nu svalnar den fortare. 

Vid bordet tog vi del av barnens uttryck. Vi 
kunde se hur ett barn slickade på leran och 
grimaserade.
– Inte bra, sa Nour. 

Andra barn luktade, la den på kinden och 
undersökte lerans egenskaper. Vi ställde 
frågor under tiden för att ta del av deras 
tankar och funderingar. Det blir annars 
lätt mycket prat på arabiska och det blir 
då svårare för oss att följa med i deras 
tankegångar. 

Några dagar senare var det dags för nästa 
tillfälle. Denna gång tog vi fram leran direkt 
från kylen.  Den var kallare och stelare än 
tidigare, och vi erbjöd inga redskap. (Även 
då valde vi att dokumentera med kameran.)

Barnen tyckte fortfarande att den var blå 
och fin. De frågade inte efter redskapen 
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utan började genast tillverka bollar i olika 
storlekar. De la bollarna på varandra och 
sa – en gubbe. Vi tolkade detta till att de 
försökte återskapa en snögubbe som vi 
tidigare under veckan hade gjort på gården.  
Efter tre bollar på höjden så råkade ”gub-
ben” välta. 

– Ojjj, sa Omar. Stor, liten, pytte, pytte, sa 
han, samtidigt som han förstärkte orden 
med olika röstlägen. (Stor - basröst, liten 
- normalröst och pytte - pipigt) Barnen 
fortsatte att göra fler bollar och la dem i 
storleksordning.  Åsa, en av förskollärarna 
på avdelningen, smög in en lite mindre boll 
mellan två lite större. Genast var barnen 
där och tillrättavisade henne. – inte bra Åsa 
och visade tummen ner. Det är stor, liten, 
pytte, pytte, pytte.

Av ren slump råkade något av barnen som 
satt och gjorde bollarna trycka ihop leran 
och en gris uppenbarade sig i leran. Barnen 
satte ögon och ben på grisen och började 
leka med den. I nästa ögonblick tog Moha-
med all lera och gjorde en stor klump och 
sa; - inte mer.

Någon vecka senare var barnen nyfikna på 
leran igen och då hade vi varit med om väl-
digt mycket på avdelningen. Gruppen hade 
börjat visa intresse för likheter och olikhe-
ter mellan könen. De lekte mycket rollekar, 
mamma, pappa och barn. Ett barn hade 
fått syskon och mycket kretsade kring detta.  
Därför kändes det inte helt främmande att 

dessa tankegångar skulle genomsyra det 
tredje tillfället. 

Vi ersatte play doh leran med saltdegslera, 
och vi valde att inte färgsätta den i förväg, 
utan syftet var att vi skulle spara skapel-
serna och måla dem. Saltlera var inte helt 
främmande för barnen eftersom vi hade 
skapat i detta material tidigare. Tidigare när 
vi skapat med saltlera hade vi också torkat 
och målat leran så barnen hade erfarenhet 
av tillvägagångssättet.  Vi bestämde oss för 
att dokumentera genom filmning.

Under detta tillfälle lät vi redskapen vara 
tillgängliga för gruppen men ingen av 
barnen visade något intresse för att arbeta 
med redskapen. De tillverkade mammor 
och pappor. Nour visade med hela kroppen 
att pappa var smal och att mamma var tjock 
för att hon har en bebis i magen. Hon åter-
skapade detta i leran. Någon gjorde sig själv 
i lera och då väcktes en ny tanke i gruppen. 
Helt plötsligt började alla skapa sina famil-
jer. Det tillverkades ben, armar och huvud. 
När deras skapelser var färdiga lades de på 
en plåt för att brännas. När gubbarna hade 
torkat färdigt uttryckte sig Omar:
– Vi har inget hus, var ska vi bo?
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Reflektion
När projektet började var barnens svenska 
ordförråd inte lika stort som nu. Detta 
innebar såklart att vi förskollärare, behövde 
vara extra lyhörda för barnens andra ut-
tryckssätt, såsom t ex kroppsspråk för att 
kunna tolka dem och deras nyfikenhet på 
rätt sätt. Barnens svenska språkkunskaper 
har förändrats mycket på den korta tid som 
vi har arbetat med projektet. Nu använder 
de sig av svenskan i stort sett hela tiden. 
Att barnen skulle våga använda sig av det 
svenska språket sinns emellan har varit ett 
av våra mål på Ugglan. Genom att vi ställt 
frågor, väckt deras tankar och nyfikenhet 
har vi även i projektet kunnat uppmuntra 
till detta. Två flugor i en smäll, kan man 
också säga. 

Under projektet har vi kunnat se hur 
barnen har använt sig av matematik genom 
att jämföra storlekar så som stor, liten och 
pytte. De har mätt, hällt och räknat ingredi-
enserna när vi tillverkat leran. De har även 
ramsräknat. Vi har vidgat barnens vyer när 
det gäller antal t ex har vi pratat om olika 
familjestorlekar, vi har pratat om ålder och 
antal kroppsdelar.

Under projektets gång har vi
kunnat uppmärksamma
• Redskapen verkade ha större betydelse 

än materialet vid första mötet med 
leran. 

• Stor vikt lades på turtagning och mil-
limeterrättvisan skulle råda. 

• Utan redskap ökade deras fantasi och 
samarbete.

• De gjorde ett gemensamt skapande 
när de inte hade några redskap. 

• Barnen gjorde gärna likadant som sin 
kompis. 

• Vi kunde utläsa en projektledare i 

barngruppen. Inte den vi kanske trott.
• Barnen kunde koppla samman mam-

ma, pappa och barnleken in i lerpro-
jektet genom att skapa olika gestalter i 
form av en familj.

• Det blev tydligt att den egna identi-
teten är viktig för barnen. Att vara 
någon, känna tillhörighet med andra, 
som i detta fall sin familj, har stor 
betydelse för självkänslan.

Tankar som har kommit upp under 
projektets gång
– Har familjetillhörighet/identitet större 
betydelse för barn från en annan kultur än 
för svenska barn?
– Tolkar vi deras funderingar kring jaget, 
familjen eller vardagen på ”rätt sätt”? 

Projektet lever vidare på Ugglan. Nästa steg 
i processen, är att bygga någon form av hus 
till våra familjer. Barnens tankar och funde-
ringar, deras inflytande och intresse ligger 
till grund för hur vi ska gå vidare i arbetet.  
 

....................................................................
  Åsa Holmqvist – Ugglans förskola 
  Linda Zander – Ausås förskola
....................................................................
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Bokstavsprojektet

Av: Marie Nilsson, Marie Viebke och 
      Christina Byberg

Vi arbetar på tre olika förskolor i Munka-
Ljungby och vi har valt att berätta om 
”Bokstavsprojektet” som pågått på Marie 
Nilssons förskola. Detta är en uteförskola 
med 16 barn i ålder 1-6. Dagligen delas 
barnen in i olika grupper efter intresse i 
uteverksamheten. Som uppstart på vår kurs 
fick vi uppgiften att ta med en dokumenta-
tion där barn är involverade i en intensiv 
kommunikation kring något som tycks 
intressera dem. I ett ”mellanrum” (det som 
hände mellan uteverksamhet och lunch), 
fångades detta tillfälle: 

På kontoret sitter Lars 6 år och Stina 3 år 
vid datorn. De turas om att skriva. När 
de har skrivit ber de Marie (pedagog) att 
läsa vad det står. Marie frågar först om de 
har skrivit något speciellt som de vill att 
hon ska läsa. De berättar att hon ska läsa 
exakt vad där står. Marie läser och det låter 
bjyykkllmm… De skrattar och fortsätter att 
skriva lite till som Marie får läsa. Kalle 6 år 
kommer in i rummet. Lars skriver sitt namn 
sedan går han ut ur rummet, han kom-
mer tillbaka och börjar skriva Kalle med 
gemener, Han säger att han vill ha sådana 
här bokstäver och pekar på tangentbordet 
som visar versaler. Han frågar hur man ska 
göra, varken Kalle eller Stina vet hur, så 
Marie visar. Sedan skriver han KALLE med 
versaler. Därefter vill Kalle skriva bajs, han 
ber Marie visa hur man skriver. Marie ljudar 
bajs och visar vilken bokstav han ska trycka 
på, sen ber han Marie läsa bajs. Marie läser 
bajs och de skrattar, Madeleine (pedagog) 
kommer in i rummet. De ber henne läsa 
vad där står. Hon läser bajs och de skrattar. 

De fortsätter att skriva en stund till, däref-
ter är det dags att äta lunch.  

Vi sitter i vår grupp och reflekterar över 
händelsen, vad är det barnen gör? Är det 
symbolerna och vad dessa står för som är 
det intressanta, eller är det skriftspråket och 
att meddela sig? Är det ljudet som uppkom-
mer när pedagogen läser eller är det själva 
datorn som är det viktiga i sammanhanget?  
Hur går vi vidare? Vi kom fram till att ”ett 
varv till i rondellen”, får det bli, för att 
förstå vad det är som verkligen intresserar 
dem. Vi väljer också att visa dokumenta-
tionen för barnen, för att ge tillbaka, så att 
deras frågor och intresse kommer i fokus.

Tillbaka på förskolan visades filmerna, men 
eftersom det inte var i direkt anslutning till 
aktiviteten, så visade barnen inget större 
intresse för händelsen. Vid andra tillfällen 
visades filmen direkt, då blev det en helt 
annan respons och nya frågor väcktes.
På förskolan ser man att intresset för 
bokstäver har ökat, barnen letar ord och 
bokstäver i olika sammanhang, tex på väg-
skyltar, bilar, listor, böcker mm. Samarbetet 
är stort vid datorn, där man även använder 
sig av talsyntesen. Här lär man varandra hur 
datorn fungerar, hur man ändrar storlek, 
färg, sudda etc., men man samtalar och lär 
även varandra om bokstäverna.
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Ett nytt tillfälle som dokumenteras är när 
tre barn sitter med en Ipad och använder 
ett program med alfabetet och på väggen 
mittemot hänger en alfabetsplansch:
Tove 6 år säger: - ABC... ABC… ABC… 
Det är ju samma! Sedan säger hon: - AB 
kan bli nåt, kan bli lösen eller kan bli ett 
ord”. Stina säger: - Detta är alfabetet.
Lotta 6 år ramsar alfabetet för dem andra.

Vi reflekterar över att barnen känner igen 
bokstäver i olika miljöer, det verkar också 
som att barnen upptäckt att bokstäverna 
har ett värde och kan bli någonting tillsam-
mans. Vissa bokstäver ser vi förekommer 
oftare än andra, t.ex. deras begynnelsebok-
stav. Vi blir nyfikna på och diskuterar vilka 
bokstäver som barnen använder mest och 
varför. Beror det på bokstavens placering 
på tangentbordet? Är vissa bokstäver lättare 
att skriva/känna igen? Eller är det rela-
tionen till ordet som avgör, t.ex. M som i 
mamma? 

Hur går vi vidare? Kanske genom att 
erbjuda ett ”smörgåsbord” av material som 
inspirerar till att leka, skapa och experimen-
tera med bokstäver? Exempelvis dator, iPad, 
olika pennor och papper, lera, piprensare, 
naturmaterial, band och snören osv.

Bokstavsprojektet genomsyrar nu allt vi gör 
på förskolan, från morgon till kväll. Fler 
och fler barn blir inspirerade. De delar gärna 
med sig av sina kunskaper till varandra. Vi 
hör ofta frågor mellan barnen om hur ord 
stavas och hur bokstäver skrivs. Man hittar 
bokstäver på mjölkpaket, skriver sitt och 
kompisarnas namn på datorn, skriver med 
bläckpenna, använder bokstavsduken ute 
i skogen, ljuder tillsammans och lägger 
bokstavspussel på iPad. Tove skriver duva 
under sin ritade fågel för att göra den tydli-
gare och Stina sätter en skylt där det står 

kastanj, där hon har planterat sin kastanj.  
Vi har också förstått att det är viktigt för 
barnen att vi pedagoger är med och läser 
det som barnen skrivit. 

Till nästa kurstillfälle har Marie valt att ta 
med en filmdokumentation från en situation, 
där Stina och Tove sitter ute och skriver med 
penna i ett block. Stina ritar och upptäcker 
plötsligt att hon format några bokstäver 
med pennan. Hon frågar Marie: - Är detta 
en bokstav? Sedan skriver Stina bokstaven 
T och utropar: 
– Titta jag har skrivit ett T. 
En pedagog säger att hon tycker om att 
dricka te. Stina funderar och säger:
– TE kanske börjar på T. 
Samtidigt skriver Tove en namnlista med 
hjälp av sina kompisar.

Reflektion 
När vi reflekterar över filmen ser vi tydligt 
flickornas intresse för att själv forma 
bokstäver.

Hur ska man i arbetslaget gå vidare med 
detta projekt? Vi tycker att ”bokstavssmör-
gåsbordet” ska fyllas på så att man erbjuder 
fler olika sätt att förmedla sig på. Man kan 
göra egna bokstavspussel, memory på Ipad, 
måla, använda TAKK, dans, forma och
uppleva bokstäver med hela kroppen.

10



Under hela projektets gång har barnens 
frågor och intresse varit i fokus. Eftersom 
projektet ägs av barnen, så finns det med 
på ett naturligt sätt under hela dagen. Ge-
nom dokumentationerna har vi fått syn på 
barnens lärprocesser. Vi har sett hur viktigt 
det är att vi pedagoger är lyhörda, har ett 
öppet sinne och inte hamnar i rätt eller 
feltänkande, som smittar av sig. Ett projekt 
måste också få ta tid, vi måste våga vila och 
vara i processen. Barnens intresse styr, men 
vi pedagoger måste erbjuda och tillföra nytt 
material och anpassade miljöer som bränsle 
till projektet. Det är roligt att vara en nyfiken 
medresenär på en utmanande färd.

....................................................................
  Marie Nilsson – Lunnamöllans uteförskola
  Marie Viebke – Lunnagårdens förskola
  Christina Byberg – Katthults förskola 
....................................................................
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Vad är det som händer med 
ljudet i tunneln?

Av: Svetlana Sturesson och Annika Lenander

Samtliga förskolor inom Rebbelberga rek-
torsområde arbetar under detta läsår med 
något område inom naturvetenskap. Under 
hela hösten och vintern har barnen på 
avdelningen Triangeln gått på regelbundna 
ljudpromenader som en del av vårt projekt 
Ljud. Detta är en avdelning för de yngre 
barnen (1-3 år) på Norregårdens förskola. 
Under dessa promenader har barnen 
lyssnat efter både välkända ljud och nya 
ljud, gjort egna ljud för att sedan ”ta med 
ljuden” till förskolan för vidare utforskning.

Processen
En dag när barn och pedagoger är ute på 
en ljudpromenad så får barnen syn på tun-
neln vid skolan. Vilken utmaning tänker vi 
pedagoger! Att vi inte tänkt på den innan? 
För vem minns inte känslan av att cykla 
genom en tunnel i full fart, skrika något 
högt och känna ljudet?

Vi går in i tunneln med barnen. Nu får 
barnen utforska den på egen hand. Barnen 
går runt och ”hoar”, några skriker högt och 
några försiktigt. Pedagogerna filmar mötet 
mellan barnen och tunneln. Efter ett tag 
ser pedagogerna att tre av barnen utforskar 
ljudet i tunneln tillsammans. Barnen ”hoar” 
likadant, därefter börjar de hoppa likadant. 
Deras hopp skapar nya ljud i tunneln. 
Glädjen är stor över denna upptäckt, att 
tillsammans upptäcka världen, kollektivt 
lärande. Barnen ”känner” tunneln med hela 
kroppen. ”Människor uttrycker och utforskar sig 
själv med kroppen, liksom omgivningarna vi färdas 

i. Kropp och själ är två men en enhet. Vi kan 
inte tänka utan kroppens erfarenheter av världen” 
(Johannesen & Sandvik, 2013, s. 50). Efter 
ett tag börjar barnen ropa ”pappa” upp 
mot tunnelns tak. Detta undersökande 
fortsätter ett tag tills ett av barnen slutar 
och säger: - Jag hör ingenting!  Vad menar 
hon? Pedagogerna tolkar det som om hon 
väntar på ett svar, kanske från sin pappa? 
Har hon erfarenheter av eko och känner att 
hon inte uppfattar det i tunneln eller saknar 
hon begreppet? Hur går vi vidare?

Barnen väljer att gå tillbaka till tunneln igen 
några dagar senare. Denna gång har grup-
pen utökats för att se om barnen som var 
med vid det första tillfället delar med sig av 
sina upptäckter. Gruppen består också av två 
barn från Kvadraten (en av avdelningarna för 
de äldre barnen) för att se om de har andra 
erfarenheter eller kunskaper att tillföra. 
Barnen får en fråga med sig:  
– Låter ljudet likadant inne i tunneln som 
utanför?

Liksom förra gången så undersöker barnen 
ljudet på olika sätt och på olika ställen i tun-
neln. Pedagogerna filmar återigen. Barnen 
går in och ut genom tunneln, samtidigt som 
de ”hoar”. Ett av barnen går in och ut ur 
tunneln flera gånger och påminns då om
frågan;  
– Låter det likadant?   
– Nej! Flickan går åter in och ”hoar”, 
förflyttar sig på olika ställen och ändrar ton- 
läge ibland. 
Sedan går hon ut ur tunneln, ”hoar” igen 
och bekräftar för sig själv att ljudet låter 
annorlunda. Plötsligt har en pojke något 
viktigt att berätta:  
– Det låter olika, det låter olika! Det låter 
olika här på golvet! 
Han pekar ner mot marken där han står 
i början av tunneln. Upplever han att där 
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finns en gräns? Är det gränsen för var lju-
det ändrar sig? Gör golvet något med ljudet 
i tunneln? Är det hans hypotes?

En upptäckt pedagogerna gör är att tre av 
barnen har hittat pinnar som de drar med 
på den småstensbelagda väggen inne i tun-
neln. Barnen har tillfört eget material för att 
skapa egna ljud! 
– En till, och en till, och en till! 
Varje gång pinnen rör vid en sten hör man 
ett skrapande ljud. 

En annan reflektion vi pedagoger gör är 
att det är de yngre barnen som överför sin 
kunskap till de äldre. Det är de som delar 
med sig av sina erfarenheter, det här är de-
ras kunskapsområde! För att de yngsta barnen 
ska få den delaktighet och det inflytande i förskolan 
de har rätt till måste vi se dem som personer som 
kan och vill något (Johannesen & Sandvik, 
2013, s. 49).

Hur utmanar pedagogerna barnen vidare 
i deras undersökande av tunneln? Pedago-
gerna väljer att ta tillvara på barnens nya er-
farenhet med att skapa egna ljud i tunneln. 
Vi bestämmer oss för att ännu en gång 
återvända till tunneln, nu med olika ma-
terial som kan hjälpa oss i utforskningen. 
Barnen får själva välja material och plockar 

då med sig några musikinstrument från 
avdelningen. Pedagogerna stoppar även 
ner hörselkåpor, skedar och några stenar i 
väskan, för att utmana barnen än mer.

Pedagogerna placerar ut materialet på olika 
platser i tunneln för att sprida ut utfors-
kandet. Därefter går barnen runt i tunneln 
bland de olika ljudstationerna och under-
söker. Efter ett tag märks det tydligt att den 
station som lockar till mest undersökande 
är den med kåpor, skedar och stenar. Är det 
av nyfikenhet för det nya och oväntade ma-
terialet, för hur låter en sked? Barnen tar på 
sig kåporna, skrapar med skedar och stenar 
på väggen, tar av sig kåporna, skrapar igen. 
Samspelet går inte att ta miste på, de hjälper 
varandra med kåporna, byter material och 
utbyter blickar av samförstånd. Detta pågår 
länge tills en av flickorna (2 år) reser sig 
upp, stegar därifrån och utbrister: 
– Vad är det som händer med ljudet i 
tunneln?

Reflektion
På förskolan visar pedagogerna filmerna 
från alla tre tillfällena i tunneln för att låta 
barnen reflektera kring dem, men bar-
nen visar inget intresse. Hur kommer det 
sig? Däremot kan barnen på eget initiativ 
plocka fram filmerna och titta på dem. 
Pedagogerna tittar själva på filmerna och 
förstår att barnen redan har reflekterat, 
de gör det i samband med upptäckterna, 
i nuet. Några barn har förstått att ljudet 
låter olika i tunneln och utanför, ett barn 
har upptäckt att det finns en gräns för var 
ljudet ändrar sig, och flera av barnen har 
upptäckt att de kan göra egna ljud med eget 
material.  Barnen delar med sig av varan-
dras erfarenheter och gör nya upptäckter 
tillsammans, lär med hela kroppen. Flera av 
vårdnadshavarna har delat med sig av hur 
barnen reflekterar hemma. En vårdnads- 
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En mer berättigad fråga är nog, har vår 
verksamhet skapat förutsättningar för ett 
förändrat kunnande?

....................................................................
  Svetlana Sturesson – Norregårdens förskola 
  Annika Lenander – Norregårdens förskola
....................................................................

havare berättar att han hörde sin dotter  
(2 år) skrika inne på sitt rum, han sprang dit 
och hittade henne skrikandes i sin säng, sit-
tandes med hörselkåpor på. Han berättar
att om han inte hade vetat att vi utforskar 
ljud i tunneln i förskoleverksamheten så 
hade han inte förstått vad hon gjorde och 
kanske stoppat henne i hennes utforskande. 
En annan vårdnadshavare berättar att 
hennes son (1,6 år) inte går med på att ta 
någon annan väg hem än genom tunneln 
där han ska undersöka ljudet genom att 
”hoa”.  Nu blir pedagogernas utmaning 
att synliggöra denna lärprocess för barnen. 
Eller har de redan kunskap om den? 
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ETT PROJEKTS TILLBLIVELSE 
PÅ BACKSIPPAN

Av: Caroline Wiking & Loella Gudmundsson

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 
uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska 
stimuleras och Förskolan ska erbjuda barnen en 
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet (Lpfö 98, rev 10). Hur skapar 
pedagogerna tillsammans med barnen en 
pedagogisk verksamhet där det lustfyllda 
lärandet står i centrum? Hur startar ett 
projekt på ert barns avdelning? Vad är det 
som ligger till grund för det era barn får 
möjlighet att vara med om under dagarna 
på förskolan? Jo, så här kan det se ut:

Under årets första månad börjar en resa 
som pågår under hela vårterminen, men 
resans start blir inte den som pedagogerna 
från början tänkt. Pedagogerna observerar 
barnens lek, samtal och aktiviteter och anar 
ett intresse kring bygg och konstruktion men 
också för ljusbord och overhead i teknik-
rummet. Pedagogerna samtalar om detta 
när de har sin planering.

En dag kommer det in en stor låda och 
plötsligt är barnens intresse långt borta från 
byggrum och teknikrum. Många av barnen 
fascineras av lådan! Man kan göra många sa-
ker med och i lådan; gömma sig i den, fylla 
den med saker, snurra den, sitta i den, leka 
kattungar i den, leka tittut osv. Det är på så 
sätt barnens egen nyfikenhet och intressen 
kring saker utgör grunden för projekten 
i förskolan, och så startar Backsippans 
Lådprojekt. 

Efter att pedagogerna har observerat, sam-
talat och reflekterat under några veckors tid 
så kommer de fram till att det som barnen 

verkar vara mest intresserade av är att få fart 
på lådan. Helst skall det gå fort! Varför går 
det fort ibland och ibland inte? Vad beror 
det på och hur skall barnen samarbeta för 
att hitta svar på sina frågor? 

Fokus blir att testa vad som går långsamt 
och vad som går fort och därmed att förstå 
begreppen snabb och långsam. Utmaning-
arna sker när barnen själva intresserar sig 
för lådan, alltså i barnens egen lek. Leken är 
viktig för barnens utveckling och lärande. 
Pedagogen som är närvarande i stunden är 
den som spinner vidare med barnen när de 
undersöker lådan och dess olika egenskaper.

Att snurra en pedagog står högst upp 
på barnens testande under en längre tid. 
Samtidigt som både barn och pedagog har 
ofantligt roligt i den leken så finns det en 
ständig närvaro hos pedagogen att utmana 
barnen med olika begrepp, såsom snabb 
och långsam men även lätt och tung. Varför 
behövs det så många barn för att få fart på 
pedagogen? Svaret från ett av barnen är helt 
sonika: ”Du är så tung!” Ja, det är ju alldeles 
riktigt!

Efter att ha observerat de äldsta barnen 
börjar de yngsta barnen att ta initiativ till att 
snurra lådan, ha olika saker i lådan och testa 
hur fort de kan snurra lådan med och utan 
saker i.
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Efter att barnen har utforskat lådan på 
många olika sätt med fokus på snabb och 
långsam så funderar pedagogerna på andra 
utmaningar av dessa begrepp. För att 
komma vidare i projektet använder vi peda- 
goger oss av observationer (filmer, foton) 
från den gånga veckans aktiviteter runt pro-
jektet. Utifrån dessa observationer reflekte-
rar vi under vår planeringstid och tar ut en 
ny riktning. Även samtal och reflektion med 
barnen ligger som grund till vart projektet 
leder. När några av barnen ville ha en 
springtävling och då ha på sig snabbeskorna 
så tog vi pedagoger upp den tråden. Barnen 
testar att springa många gånger och vi testar 
också att springa på olika sätt exempelvis 
som en groda, som en myra, som en giraff. 
Här tar dock många av barnens intresse 
stopp! Vi som pedagoger får ta ett steg 
tillbaka och observera ytterligare vad det är 
som barnen verkligen är ute efter i detta. 
Här handlar det återigen om det som läro-

planen betonar, att verksamheten skall utgå 
från barnens egna intressen, funderingar, 
idéer etc. Vi tar ett kliv tillbaka till lådorna 
och tillför fler lådor för att se om det 
fortfarande är här barnens intresse ligger. 
Har vi missat något när vi gick vidare? Nej, 
egentligen inte men det var tydligen just 
farten som lockade. Speciellt den snabba 
farten. För att ge barnen ytterligare referens-
ramar till begreppen snabb och långsam så 
plockar vi fram hängrännor, olika plankor 
och skivor. Barnen testar nu olika saker, 
exempelvis bilar, bollar, cylindrar, klossar, 
inne på avdelningen och hur och med vilken 
fart dessa saker tar sig ner på respektive 
underlag.

En pedagog måste vara lyhörd för barnens 
intressen för att det lustfyllda lärandet ska 
finnas. Vi rullar fram och tillbaka på läran-
dets vågor och våra funderingar far fram 
och tillbaka. Lärandet följer inte en rak väg 

16



utan utgör snarast ett rhizomatiskt mönster, 
som går både hit och dit. Det är dessa vägar 
som är viktiga att finna tillsammans med 
barnen.

När barnen är ute så kommer ofta rutsch-
kanan i fokus för barnen. Här kan barnen 
både testa sin egen fart, testa olika sakers 
fart nerför kanan och tävla med sakerna om 
vilken som kommer först. Lekplatsen där 
rutschkanan finns ligger en bit ifrån för- 
skolan och där kan barnen på avdelningen 
vara själva och testa när de själva känner för 
det samtidigt som någon av pedagogerna 
finns närvarande för att utmana deras tankar. 
Det mesta av lärandet sker i ett samspel, ett 
samspel mellan individer, mellan vuxen och 
barn men likaså mellan barn och barn. Vi 
utgår från att lärandet bygger på det sociala 
samspelet, det är då våra tankar utmanas 
som allra mest och det är då vi kan lära av 
vad andra gör i gruppen.

För att barnens lärande skall utmanas och 
kanske få en ny dimension och för att den 
planerade verksamheten ska vara till stöd 
för detta lärande så är barnen med och 
reflekterar kring den pedagogiska dokumen-
tationen. Deras tankar kan då väga lika 
tungt som pedagogernas tankar om inte 
tyngre! Det är genom våra reflektioner med 
barnen som vi söker efter essensen av deras 
intressen, idéer och tankar. Reflektioner på 
en yngrebarnsavdelning kan vara allt ifrån 
långa förklaranden:  
– Jag var för tung för att de skulle kunna 
snurra mig. Jag sitter på stolen för att vänta 
på min tur. Sakerna i lådan skulle jag posta 
(barn, 3 år). Det kan också vara ”Snurrar” 
(barn, 2 år) eller ”wiee, igen” (barn, 2 år). 
Båda lika viktiga för att kunna få med 
barnen i dokumentationen och för att 
kunna ta ut riktningen i projektet. Barnens 
glädje över aktiviteterna och deras engage-

mang har gjort att vi har behållit fokus på 
begreppen snabb och långsam under hela 
vårterminen. Inom det området har barn 
och pedagoger utmanats i olika saker för att 
på konkreta och egna sätt testa och uppleva 
dessa begrepp.

Att arbeta så här menar vi är att arbeta med 
pedagogisk dokumentation. Barn, föräldrar 
och pedagoger kan hela tiden följa vårt 
arbete med ett bestämt fokus. Dokumenta-
tionen visar också att barnen får stora möj-
ligheter att utmana och utforska andra saker 
exempelvis sitt sociala samspel, motorik, 
delaktighet, skapande, hållbar utveckling, 
naturen, matematik, fysikaliska fenomen. 
Det är viktigt att förstå att det föräldrar ser 
via vår pedagogiska dokumentation, antingen 
på tidslinjen inne på avdelningen eller på 
Fronter kring vårt projekt är en skärva av 
vår verksamhet och vad barnen är med om, 
men det är en process där varje barn får 
möjlighet att tillägna sig läranden av olika de 
slag och där barnens egna intressen, tankar 
och idéer är grunden. Vad barnen exakt 
har lärt sig kanske vi aldrig kan tala om för 
föräldrar under deras tid på förskolan men 
vi kan ge barnen rika möjligheter att få 
uppleva olika lärandesituationer under sin 
tid hos oss och det ger dem en grund att stå 
på inför sitt fortsatta lärande.

....................................................................
  Caroline Wiking – Munkabobarnens förskola 
  Loella Gudmundsson – Munkabobarnens 
     förskola
....................................................................
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Dinosaurieprojekt

Av: Cecilia Lemminge och Ellinor Roos

Barngruppen består av 15 barn mellan 1 
och 3 år. På avdelningen arbetar tre förskol-
lärare. Personalgruppen bestämde sig i 
början av terminen för att förutsättningslöst 
observera barnen. Vad gör de? Vad intres-
serar de sig för? Vad säger de?

Vi fotograferade och filmade mycket, och 
har aktivt varit involverade i deras lek för 
att djupare komma underfund med vad de 
faktiskt gör. Vi har lokaliserat ett intresse-
område, dinosaurier. På avdelningen fanns 
en låda med blandade djur, bondgårdsdjur, 
forntidsdjur och djungeldjur. I leken med 
djuren kunde vi se att barnen valde ut 
dinosaurierna före de andra djuren. Vi blev 
nyfikna på detta intresseområde och valde 
att plocka ut dinosaurierna och tillsammans 
med barnen skapade vi en naturmiljö i 
ett nedsänkt bord. Under en skogsutflykt 
samlade vi på oss olika naturmaterial som 
vi trodde dinosaurierna skulle tycka om. Vi 
samlade ihop våra observationer, bilder och 
filmer för att analysera och reflektera kring 
detta i ett reflektionsprotokoll. Vi ställde 
oss frågorna ”Vad har vi gjort?”  ”Hur blev 
det?”  ”Analys av hur det blev” och ”Hur 
går vi vidare?” Det vi har sett efter detta 
är att flera barn har anslutit sig i leken med 
dinosaurierna. Vi har också sett ett ökat 
användande av det verbala språket. I och 
med att vi har lyft detta intresseområde 
och tagit det på allvar och låtit det ta plats 
i verksamheten så har vi kunnat se att de 
flesta barnen på avdelningen på något sätt 
engagerar sig i projektet.

Dinosaurierna har fått ta ett stort utrymme i 
vår verksamhet, de följer barnen och är 

delaktiga i barnens hela vardag på för-
skolan. Genom leken med dinosaurierna 
har barnen skapat en gemenskap mellan 
varandra. De delar erfarenheter, upplever 
saker och pratar med varandra.  Dinosau-
rierna är betydelsefulla för barnen. De har 
blivit likvärdiga medlemmar på vår avdel-
ning och ses som våra kompisar. Det yttrade 
sig tydligt i en situation då ett äldre barn på 
förskolan kastade en av våra dinosaurier 
i marken. Vi såg att våra barn reagerade 
och blev illa berörda av det de såg. Detta 
såg vi som en möjlighet att utveckla vårt 
värdegrundsarbete på avdelningen. Vi såg 
det som ett naturligt sätt att uppmärk-
samma och utveckla förhållningssättet 
vi har gemtemot varandra genom deras 
engagemang kring dinosaurierna. Barnen 
tycks ha ett naturligt omsorgstänkande och 
ett trevligt bemötande till dinosaurierna. 
De värnar om dinosauriernas välbefin-
nande. Vi bestämde oss för att introducera 
två nya kompisar i syfte att observera hur 
dinosaurierna (barnen) tog emot dessa till 
gemenskapen. Vid detta tillfälle hade vi en 
student från högskolan som genom att ta 
del av vårt projekt valde att presentera två 
nya dinosaurier. Detta gjorde hon genom 
att skriva ett brev från dinosaurierna där de 
berättade att de inte visste vart de skulle ta 
vägen med frågan ”Vet ni någonstans där 
vi kan bo?” De nya dinosaurierna bemöttes 
olika av barnen. Det rådde delade meningar 
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om var kompisarna skulle bo. Och en dis-
kussion uppstod där vi pedagoger intog en 
lyssnande roll. Barnen blev till sist överens 
om att dinosaurierna var välkomna att flytta 
in på vår avdelning.

På våra promenader har dinosaurierna och 
barnen utmanat sina motoriska förmågor. 
Vi har gjort medvetna val av platser där 
barnen har kunnat utmana sina motoriska 
färdigheter. En av platserna har varit en 
kulle där vi vet att några barn har tyckt att 
det varit lite obehagligt att gå upp. Vi har 
besökt platsen flera gånger och varje barn 
har fått utmana sig själv utifrån egen vilja.

I vår strävan att utveckla dinosauriernas 
miljö har vi tillfört klossar, ytterligare natur-
material och en stor målning, där flera av 
dinosaurierna finns representerade. Barnens 
konstruktionslek och rollek har utvecklats 
sedan detta skedde. I dessa lekar har det ver-
bala språket börjat användas mer frekvent. 
De använder fler ord, nya ord och kommu-
nicerar på ett mer utvecklat sätt med varan-
dra. På vår iPad har vi laddat ner en app där 
man kan ta reda på vad dinosaurierna heter 
och hur de låter. Barnen har jämfört storlek, 
läte och egenskaper hos dinosaurierna. De 
har också gjort kopplingar mellan dinosau-
rierna på iPaden och våra dinosauriefigurer.

Det här projektet har involverat alla barn 
på avdelningen på något sätt. De har, 
med ett gemensamt intresseområde som 
utgångspunkt, lekt och involverat sig i olika 
kompisrelationer. Vi blev nyfikna på var 
de mindre synliga barnen befann sig i vårt 
projekt. Därför gjorde vi medvetna observa-
tioner och dokumentationer kring detta. Vi 
fick då syn på att de också var delaktiga på 
olika sätt. 

Vi valde att även skicka hem dokumenta-
tioner för att ta del av vad barnen berättar 
hemma och för att ge föräldrarna möjlighet 
till delaktighet och insyn i vår verksam-
het. Barnen har under hela projektets gång 
getts möjlighet till reflektion på olika sätt. 
Vi har gjort böcker av våra egna bilder, satt 
upp bilder på väggen samt utnyttjat våra 
digitala verktyg. Det mest effektfulla sätt 
att reflektera med små barn har varit att 
vara närvarande och prata med barnen och 
uppleva samma saker som de gör.

Analys
Under uppstarten av terminen kunde 
vi ringa in två område som barnen var 
intresserade av. Det ena hade med tåg och 
konstruktion att göra och det andra var 
dinosaurierna. I början kände vi en osäker-
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het kring vad projektet med dinosaurierna 
egentligen handlade om. Vi såg bara ett 
stort intresse för dinosaurier och olika sätt 
att använda och involvera dem. Tack vare 
våra reflektionsprotokoll där vi kontinuer-
ligt, i vårt arbetslag, reflekterat över vad vi 
sett, hört och observerat har vi kunnat se 
vart vårt projekt är på väg. Vi har inte vetat 
vad som kommer att hända under dagen 
men vi har alla vetat var fokus har fun-
nits. Att arbeta på detta sätt kräver en hel 
del mod i att våga stanna upp, lyssna och 
reflektera. Att inte planera en pedagogisk 
verksamhet i förväg utan att möta det som 
händer pedagogiskt.

Utifrån vad vi sett i detta projekt samt hur 
barnen har agerat och reagerat inser vi 
vilken betydelse vi pedagoger har i verksam-
heten.  Vi har bemött deras intresse med 
positiv inställning, ett engagemang och en 
vilja att utforska det mer tillsammans med 
dem. Vår bedömning är att det har haft stor 
betydelse för barnens eget engagemang och 
hur projektet och deras nyfikenhet ständigt 
utvecklats.

Hur miljön är utformad och vilket material 
vi erbjuder, har stor betydelse för barnens 
utforskande. Men också hur tillåtande 
miljön är. Att våga lämna regler och struktur 
som finns för att se vad som händer. Det är 
ett nytt sätt att arbeta, ett nytt synsätt och 
förhållningssätt gentemot barnen, ett nytt 
sätt att förhålla sig till verksamheten helt 
enkelt. Jobbet har blivit mer inspirerande 
och givande. 

Vi har även märkt ett ökat engagemang hos 
våra föräldrar när det gäller innehållet i vår 
verksamhet. De vet vad som händer och 
kan fånga upp barnens tankar och utfors-
kande hemma. 

Genom dinosaurierna har barnen vågat 
anta utmaningar och prova saker som de 
annars kanske inte hade gjort. De går ifrån 
sig själva som person och många saker av-
dramatiseras eftersom det är dinosaurierna 
som är aktiva.

Värdegrunden är ett område som har blivit 
centralt i vårt projekt. Vi har en respekt 
och ett förhållningssätt mot dinosaurierna 
som överensstämmer med hur våra barn 
behandlar varandra. Barnen har utvecklat en 
större omtanke, mer empati och en större 
förståelse för varandra. 

Vi har under projektet gett barnen många 
olika möjligheter till reflektion. De små 
barnen reflekterar spontant här och nu. De 
digitala verktygen är till stor hjälp för barnen 
att kunna reflektera.  

Vi har under projektet även kunnat se ett 
förändrat kunnande inom flera områden 
i läroplanen, hos barnen. När man startar 
ett projekt skenar vi pedagoger ofta iväg 
genom att i förväg tänka flera steg fram vad 
projektet kan leda till. I all välmening vill vi 
lära och förmedla kunskap till barnen och 
vi vill att de ska få massor av upplevelser. 
Vår stora upptäckt i detta projekt är att när 
barnen är intresserade av att lära då söker de 
kunskapen. Då gäller det att vara närvaran-
de, fånga tillfället och utmana barnen vidare 
inom det som gör dem nyfikna. Detta gene-
rerar meningsfullhet och meningsskapande 
för barnen. 

Vi var i det inledande skedet oroliga för 
att det skulle bli ett projekt utan struktur 
och planerade pedagogiska aktiviteter med 
tydliga mål och syfte. Det vi har kommit 
underfund med är att med hjälp av reflek-
tionsprotokoll kan vi hålla fokus på var vi 
är just nu och vad vi utifrån det kan utmana 
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barnen i med koppling till läroplanen. När 
vi ser något som händer fångar vi alla i 
arbetslaget upp det och bestämmer antingen 
själv, eller startar en diskussion om hur vi 
kan utmana barnen vidare. Det gör att alla 
pedagoger ”äger” projektet. Det är oerhört 
viktigt att det finns en organisation som ger 
tid och utrymme för reflektion. Försvinner 
tiden för reflektion har vi märkt att projek-
tet snabbt blir haltande. Det är genom att 
reflektera över det som har skett vi kommer 
underfund med hur vi ska gå vidare framåt.
 
Arbetssättet med pedagogisk dokumenta-
tion är mycket inspirerande, utmanande 
och roligt. Såhär kommer vi att fortsätta att 
jobba.

....................................................................
  Cecilia Lemminge – Sörgårdens förskola
  Ellinor Roos – Sörgårdens förskola
....................................................................



Katapulter

Av: Tove Sandén och Anna Pyk Johansson

Overhead eller katapulter… Även om två 
olika projekt på två olika förskolor skiljer 
sig åt, såsom våra gör, har vi ändå brottats 
med samma dilemman i vårt arbete. Vad vill 
barnen? Hur tänker de? Och den ständiga 
frågan; Hur går vi vidare? Hur väljer vi rätt 
avtagsväg i rondellen?

Den här rapporten kommer att handla om 
Annas arbete med katapulter tillsammans 
med barn på Ljunggårdens förskola i Ängel-
holm.  
 
I vårt rektorsområde har vi varit på föreläs-
ningar och studiebesök kring hur förskolor-
na i Reggio Emilia jobbar. Förhållningssättet 
tilltalar oss och efter en ombyggnad på 
Ljunggårdens förskola kändes det naturligt 
att anpassa och tänka på miljöerna, både 
inne och ute, på ett nytt sätt.  
  
Vi engagerade föräldrar i att tömma sina 
förråd. De fick inte slänga något utan istäl-
let lämna det till oss. Vår bygghörna, med 
bara ofärdigt material, skapades. Brädor i 
olika storlekar, däck, hjul, stubbar, pinnar 
m.m. ligger varje dag och väntar på att bli… 
något. Här samlas barn för att utmana sin 
kreativitet, uppfinna, testa och skapa de 
mest fantastiska maskiner, mojänger och 
attiraljer.

Berättelse
En eftermiddag var Marley (5 år) där. Han 
och en kompis hade byggt en katapult av 
ett plaströr och en bräda. På brädan hade de 
lagt två saker bredvid varandra, en plastkniv 

och en pinne. De hoppade på brädan och 
fascinerades över att sakerna kom olika 
högt. Pinnen flög högre än kniven och 
Marley testade flera gånger.
– Varför kommer de inte lika högt? 

Av misstag hamnade pinnen, under ett 
försök, närmre mittsektionen på katapulten. 
Nu blev resultatet annorlunda eftersom 
kniven flög högst. Marley förklarar varför 
det blev som det blev;
– Det är för att pinnen ligger där, sa han 
och pekade mot mitten av katapulten.

Marley var ofta aktiv i bygghörnan och 
Anna hade på avstånd observerat honom.  
När hon nu kom dit med kamera, papper 
och penna väcktes många frågor. Vad var 
det egentligen han var intresserad av? Var 
det katapultens konstruktion? Balansen 
på brädan? Skillnaderna i vikt mellan olika 
föremål? Anna kände att hon behövde se 
och veta mer.

De återvände till hörnan några dagar senare. 
Melvin (6 år), en annan pojke, hade redan 
börjat bygga på en katapult. Marley tittade 
intresserat på vad Melvin gjorde och hans 
katapult verkade aldrig bli färdig. Han ville 
hela tiden utveckla den vidare och göra den 
mer avancerad genom att förändra den på 
olika sätt. Han la till och tog bort saker, fun-
derade, ändrade sig. Han testade att bygga 
en konstruktion där en lastpall fungerade 
som ”avfyrare”. Den ramlade mot brädan 
och då trycktes katapulten ner.

Melvin och Marley återkom ofta till bygg-
hörnan för att bygga katapulter. För det 
mesta byggde de var för sig men kata-
pulterna såg ändå någorlunda likadana ut 
eftersom killarna var begränsade av det 
material som fanns där. Anna gick igenom 
allt dokumentationsmaterial igen för att 
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kunna förstå vad hon skulle kunna göra för 
att utmana dem vidare. Hon bestämde sig 
för att det som ändå band dem samman 
var katapultens konstruktion, men den blev 
snarlik vid varje bygge. Hur kunde hon få 
dem att tänka annorlunda? 

En dag erbjöd hon Marley, Melvin och två 
andra barn ny inspiration genom bilder på 
olika sorters katapulter, som var fästa på ett 
bord i vårt ”experimentarium”, ett rum som 
bjuder in till naturvetenskap och teknik. 
Här hade hon möjlighet att tillföra annat 
material, och att utmana dem i att tänka 
annorlunda kring just konstruktion. Marley 
fastnade direkt för en slangbella och ville 
bygga en sådan. Hon bad killarna att hämta 
det material de ville för att kunna bygga sin 
egen katapult. Varianterna blev många med 
olika sätt att fungera. Marley hade hämtat 
piprensare för stommen i sin slangbella och 
han kämpade förtvivlat med dessa. 
– Det går inte… den ”vinglar sig”, sa 
Marley! 

Eftersom Anna visste att Melvin hade gjort 
många avancerade projekt utomhus så 
föreslog hon att Marley skulle be Melvin om 
hjälp. Det gjorde Marley och Melvin hjälpte 
gärna till, men de löste ändå inte dilemmat. 
Slangbellan förblev ”vinglig”. 

Vid ett senare tillfälle samlade Anna dem 
igen. Tillsammans tittade de på det doku-
mentationsmaterial hon samlade senast, 
när Marley kämpade med sin slangbella av 
piprensare.
– Vad tänker ni när ni ser detta? Varför blev 
den ”vinglig”?  Hur kan ni göra istället? 
– Vi kan göra en ritning, föreslog Melvin. 

De gjorde vars en ritning, tittade och reflek-
terade över varandras. Anna frågade om de 
vill göra en slangbella tillsammans eller en 

var för sig. 
– Tillsammans, sa båda! 
Nästa fråga blev vilket material de då skulle 
använda? 
– Vi kan göra en mall och såga i en bräda, 
föreslog Melvin.  
– Vi kan prova med en pinne, föreslog 
Marley. 

De bestämde sig för att gå på jakt i huset 
efter passande material. Melvin upptäckte 
kaplastavarna och de enades om att använda 
dessa. De hjälptes åt att göra en konstruk-
tion som liknade en av ritningarna. Melvin 
drev på byggandet och konstruktionen gan-
ska mycket medan Marley blev lite passiv 
men kom med små idéer ibland. Han tyckte 
t.ex. att konstruktionen återigen blev vinglig.
– Det skulle den ju inte, sa Marley. 

En annan idé han hade var att de skulle 
använda ett gummiband i toppen. Mel-
vin var inte mottaglig för Marleys förslag 
och testade sina egna olika idéer fram och 
tillbaka. Slangbellan fungerade dåligt och 
Melvin blev inte nöjd. Anna bestämde sig 
för att försöka involvera Marley lite mer. 
– Hur tycker du att ni ska göra, frågade hon 
Marley.
– Jag vill ha ett gummiband… jag vill göra 
en ny slangbella, sa Marley.

Då föreslog Melvin att de skulle sätta ett 
gummiband på den slangbellan de redan 
gjort. Det gick Marley med på. De hämtade 
ett gummiband men Melvin ville fortsätta 
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vara konstruktören. Anna peppade Marley 
i att visa hur han ville att det skulle vara. Av 
olika anledningar blev situationen avbru-
ten och killarna hann vid detta tillfälle inte 
färdigställa och testa slangbellan. 

Några dagar förflöt och en morgon när 
Anna kom till förskolan möttes hon av en 
ivrig Marley. 
– Jag har hittat en pinne… kolla Anna, en 
slangbella! 
Marley berättade för henne att han har hittat 
den hemma och att den såg ut som ett Y. 
– Jag måste bara knyta fast ett gummiband 
här, sa han och visade på toppen av Y:et. 

Melvin anslöt och byggde färdigt den slang-
bella som de jobbade med senast. Han gillar 
tejp, och använde det för att fästa gummi-
bandet. Marley knöt sitt gummiband och 
sanningens stund hade kommit… skulle de 
fungera. De sprang och hämtade små 
”pompom-bollar” och jodå… det var två 
nöjda killar som lyckades få iväg sina bollar.

Analys
Våra olika arbeten har på olika sätt lett till 
ett lärande hos barnen, men också till ett 
lärande hos oss själva när det gäller arbetet 
med pedagogisk dokumentation. Vilka me-
toder och verktyg är mest effektiva? Hur blir 
det smidigt och enkelt? Hur blir det en del 
av verksamheten och inte något som ligger 
sidan om? Detta är svar vi faktiskt närmar 
oss även om vi lär hela tiden.  Vi har båda 
två hittat nya effektiva sätt att dokumentera 
på men också nya sätt att använda doku-
mentationerna, att få till stånd reflektion. 
Framför allt har vi upptäckt det positiva 
med pedagogisk dokumentation. Att stän-
digt se nya saker i mötet med barnen. 

I Annas arbete med de två killarna stötte 
hon på flera hinder på vägen. Tvivel över 
om hon följde barnens intressen och om 
hon valde att tolka det som hände ”rätt” 
d.v.s. det som var barnens intentioner. 
Arbetet med katapulterna var lite trögkört 
i början och det hände inte så mycket. De 
byggdes många katapulter i bygghörnan. 
Byggarna sköt iväg några grejor och sen var 
tillfället över. Hon ställde frågor till barnen 
som de inte förstod eller kunde svara på 
och som kanske inte ens var relevanta för 
barnen i den situationen. Skillnaden mellan 
att förstå något ur ett barnperspektiv och ur 
barns perspektiv blev tydlig. 

Frustrationen hos Anna växte och till slut 
var det bara att bestämma sig. Hon valde att 
utmana dem att bygga andra sorters kata-
pulter på ett annat ställe med annat material. 
Helt plötsligt utmanades killarnas kreativitet 
på ett helt annat sätt, även om det egentli-
gen höll på med samma sak.

Längre fram i projektet, när grabbarna valde 
att bygga en slangbella tillsammans hände 
något intressant. Melvin drev på ganska 
mycket, var noggrann och släppte inte 
riktigt in Marley i arbetet. När vi reflekte-
rade över detta och tänkte på situationen 
ur ett barnperspektiv blev det tydligt att vi 
pedagoger ofta strävar efter att barnen ska 
vara jämlika och ha lika mycket inflytande. 
Måste det vara så? Ur ett barns perspektiv 
kan vi istället se att det handlar om att de är 
olika individer med olika behov, kunskaper 
och kompetenser.

Kan man vara delaktighet och ha inflytande 
utan att få sin vilja igenom? Blir det ett kol-
lektivt lärande ändå?
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Katapultprojektet går vidare och Melvin 
och Marley ska få tillfälle att berätta för sina 
kompisar om sitt arbete. Hos oss har sättet 
att se på barns samarbete delvis förändrats 
och innebär ett bredare sätt att se på barns 
inflytande och delaktighet i framtiden.

....................................................................
  Tove Sandén – Lönndalens förskola
  Anna Pyk Johansson – Ljungårdens förskola
....................................................................
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Från hundkontor till sagobok

Av: Liselott Rosén Anic´ och Fia Rönnertz

En förskollärare har tagit med sig två icke-
fungerande datorer till förskolan. Barnen 
har under en tid lekt en hundlek där hundar 
ska rastas, matas och kopplas med svåra 
knutar, nu tar barnen med sig datorerna in 
i hundleken som utvecklas till ett hundkon-
tor. Samtidigt som leken med hundarna 
fortsätter är det full aktivitet när telefoner 
ringer och viktiga meddelanden måste skri-
vas ner på datorerna.

En dag kommer ett barn (5 år) fram till mig 
och jag ser på barnets hållning att något är 
fel. 
– Det är inte roligt att skriva på datorerna 
längre, jag vill skriva på riktigt, säger barnet 
och suckar.

Detta är upprinnelsen till ett långt och 
intensivt sagoprojekt på avdelningen. 

Barnet ser inte längre någon utmaning i att 
skriva på tangenter utan att något händer. 
Jag hämtar min dator och erbjuder barnet 
att skriva på den. Vad ska hända nu? Jag vet 
att barnet inte kan skriva. Efter att barnet 
varit tyst en stund och funderat undrar jag 
om vi ska leta fram en bild att skriva om. 
Barnet väljer en Hello Kittybild från nätet. 
Vi har dramatiserat mycket under höst-
terminen och barnet är bekant med sagor. 
Hon vet att sagor börjar med ”Det var en 
gång”. 

Barnet ber mig att skriva. När sagan är skri-
ven vill barnet skriva ut två exemplar. Ett 
för att ta med hem och ett att sätta upp på 
väggen. Senare under dagen står fem barn 

framför barnets text och undrar vad det är. 
Barnet berättar och jag läser sagan högt för 
dem. Flera av de andra barnen vill också 
skriva en saga, och ett av dem får börja. 
Även denna saga nålas upp på väggen. 
Barnen vill att jag läser sagorna för dem och 
vi läser dem flera gånger.

Nästa morgon berättar föräldrarna till ett av 
barnen som tagit med sin text hem att de 
läst sagan minst tio gånger under kvällen. 
Inne på avdelningen hör jag hur barnen 
återberättar sagorna högt för varandra.
Nu vill många skriva. En kölista sätts upp 
och de barn som inte kan skriva sitt namn 
får hjälp av en kompis.

Under tiden fortsätter hundleken. I leken 
används nu Ipads och riktiga datorer där 
barnen skriver ner bokstäver huller om 
buller, en del blir väderprognoser och andra 
blir små brev.

En viktig del i sagoskrivandet är att få nåla 
upp sagan på väggen.  

Ett barn (4 år) kommer och tittar på när ett 
annat barn (5 år) nålar upp sin saga på väg-
gen. Barnet som tittar på säger; 
– Oj! Den är ju jättelång ju!
– Ja, svarar barnet och fortsätter nåla. Jag 
har nog gjort den långaste sagan, massa text 
va de. Visst är den häftig!!

Det är svårt att hinna med att hjälpa barnen 
att skriva. Så barnen får börja skriva själva.  
Barnen berättar en eller två meningar av sin 
saga som jag skriver ner på en lapp. Sedan 
får de själva hitta bokstäverna på datorn och 
skriva av det som står på lappen. Så växer 
sagorna fram och barnen kämpar på.

En dag hinner jag inte skriva ner meningar-
na på ett papper till två barn (5 år) när jag är 
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upptagen i målarrummet. En stund senare 
har barnen börjat skriva en saga själva, jag 
hör hur de tillsammans ljudar bokstäverna. 
Det smittar av sig och flera barn provar att 
skriva utan att ha en lapp med meningar på.

Nu har vi så många sagor att de inte längre 
får plats på väggarna. Barnen bestämmer att 
de vill knyta ihop sagorna till en sagobok. 
Vi har inte haft tid att gå till biblioteket och 
ett barn föreslår att vi ska läsa deras bok 
som högläsning efter maten. Sen vill barnen 
bara läsa denna sagobok, om och om igen. 

Barnen fortsätter att skriva och tänker att 
det ska bli en sagobok till.
Vi får kontakt med en förskoleklass i 
Malmö som vi skickar några av våra sagor 
till. De väljer ut en saga som deras barn får 
skriva egna fortsättningar på och skickar 
dem till oss.  Vid matplatserna sätter vi upp 
brevet som läraren skrivit om hur fina sagor 
de tycker att barnen skrivit. Där sätter vi 
också upp förskoleklassens fortsättningar på 
sagan. Barnen reflekterar över att barnen i 
förskoleklassen inte skrivit själva, att det är 
deras lärare som skrivit ner vad skolbarnen 
sagt;  
– Vi skriver själva fastän vi inte börjat i 
skolan! konstaterar ett av barnen. 
Barnen blir entusiastiska och börjar genast 
skriva tillbaka.
 
Jag frågar ett barn (5 år) vad som är roligast 
med att skriva;
– Det är roligt, för man får lära sig bokstäver. 
Alla bokstäver roliga. Jag ska bara skriva 
sagor i skolan så jag blir bättre och bättre. 
Man lär sig mycket mer än man tror, det vet 
jag. Bokstäverna är fasligt fina. Man vill inte 
bara leka hela tiden, jag vill ju skriva saga 
också. Plain är roligast för dom flyger och 
har tävlingar. Det är det bästa jag vet!

Reflektion
Att alla dessa sagor skrivits, berättats, kom-
municerats genom brev, och blivit till bok 
har sin upprinnelse i att det första barnet 
som skrev en saga ville sätta upp den på 
väggen. Detta skapade en stor nyfikenhet 
hos de andra barnen till att också vilja skriva 
sagor. Barnen har inspirerat och lärt av 
varandra. I dokumentationen kan man se 
att barnen tar skrivandet på största allvar, att 
de har respekt för varandras skrivande. Om 
någon vill ha hjälp så stödjer de varandra 
men låter också var och en få utforska 
och försöka själv och sitter bara med som 
medforskare. 

Att vi utgått från barnens livsvärldar, deras 
intressen, och inte styrt dem till något som 
vi tyckt vara ”bättre” eller viktigare tror vi 
har varit drivkraften för barnen. Att kunna 
skriva själv, att det jag tänker går att skriva 
ner, att det går att skriva ut, går att sätta upp 
på väggen så att andra kan se, att det jag har 
skrivit kan bli till en bok, att någon annan 
kan läsa det jag skrivit, allt detta tror vi varit 
en stor fascination för barnen.

Att skrivandet har fått ta tid, och inte varit 
något som ska bli färdigt, tror vi har gjort 
att barnen kunnat vila i sitt utforskande av 
skrivandet.

Några gånger har vi undrat vilka vägar vi 
ska ta. Att barnen valde könsstereotypa 
bilder att skriva om gjorde att vi pratade om 
genus, var det något vi skulle följa upp? Bar-
nen började dramatisera sina sagor, skulle 
vi lämna skrivandet och fokusera på drama, 
var barnen mer intresserade av det? Lenz 
Taguchi skriver: Vi måste inte alltid följa dessa 
flyktlinjer: det är inte det som är meningen. Men vi 
kan synliggöra och uppmärksamma dem, skratta 
gott eller förundras över dem, för att sedan återgå 
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till det problem som vi tillsammans med barnen 
bestämt oss för att utforska.

Om man tänker att dessa barn, eller några 
av dem, kan skriva och läsa när de börjar 
förskoleklass, kommer de då att få möjlig-
het att behålla sin skrivarglädje genom att få 
skriva om det som intresserar dem, det som 
är deras livsvärldar?

....................................................................
  Liselott Rosén Anic´ – Pomona förskola
  Fia Rönnertz – Lunnagårdens förskola
....................................................................



Vi jobbar, säger Adam

Av: Elisabeth T Karolidou, Cecilia  
      Lindström och Åse Henrysson

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhets-
värld, intressen, motivation och drivkraft att söka 
kunskaper” (Lpfö 98:10).

I Strövelstorps rektorsområde har vi under 
läsåret valt att arbeta med en nyfikenhets-
fråga, vilket för oss är en fråga som tar upp 
ett tema som vi jobbar med över en längre 
tid och som utgår från barnens tankar och 
idéer.  Vi vill inte ge barnen färdiga svar, 
utan istället utmana dem att hitta egna 
lösningar. Genom att observera och lyssna 
på barnen, så vill vi få fatt i deras egna 
teorier och deras sätt att förstå och förklara 
företeelser. Detta blir sedan grunden i hur vi 
går vidare i vårt tema.

För att observera och dokumentera vår 
verksamhet så har vi till största delen använt 
oss av foton och filmer. Vi har tittat på 
detta tillsammans med barnen. Arbetslaget 
har sedan också tittat på dokumentationen, 
försökt att se vad barnen är intresserade av 
och har fokus på i sina aktiviteter. Utifrån 
barnens tankar och arbetslagets reflektioner 
har vi sedan samtalat kring hur vi ska kunna 
utveckla och gå vidare i vårt tema.

Vår nyfikenhetsfråga detta läsår har varit: 
”Hur lär sig barn naturvetenskap genom ..?” 
Slutet på frågan har pedagogerna på de 
olika avdelningarna valt utifrån att bland 
annat observera barnen och deras lek. Med 
detta som bakgrund har vi valt att koppla 
vårt arbete med nyfikenhetsfrågan till upp-
giften om pedagogisk dokumentation som 
vi har i kursen.

Vad är barnen upptagna av i sina lekar?
På vår avdelning, Regnbågen, ville vi upp-
täcka hur små barn, 1-3 år, lär sig naturve-
tenskap genom lek. 

Vi började vårt projektarbete med att 
observera och dokumentera barnens lek 
och försöka hitta naturvetenskap i den. När 
vi observerade vad barnen gjorde utgick vi 
från frågorna: 
• Vad är barnen intresserade av i sina lekar? 
• Vad är det barnen riktar sin blick mot – 
vad har de fokus på? 
• Kan vi se något som lockar flera barn?

I början av hösten var vi mycket utomhus 
och barnen valde ofta att leka med sand och 
vatten. De använde spadar för att fylla sand 
och/eller vatten i hinkar och sandformar, 
för att sedan hälla ut det igen. Vid maten 
använder vi små kannor som barnen själva 
får hälla upp dryck med. Vi tror att barnen 
gärna vill hälla för hällandets skull och inte 
bara för att få dryck i glaset.
 
För att ge barnen möjlighet till att kunna 
ösa och hälla även inomhus så fyllde vi en 
stor låda med ris och lade dit slevar, trattar, 
en stor burk och en balansvåg. Rislådan blev 
populär och barnen valde ofta att leka där. 

Lek med ris
Observation 1
Till första träffen observerar vi när Kalle, 2 
år, leker med riset. Han öser ris i den stora 
burken, både med hjälp av en slev och 
med händerna. Efter ett tag vänder han på 
burken och häller ut allt riset och börjar om 
med att fylla på ris igen. Detta upprepar han 
ett par gånger. Kalle tar sedan trattarna, sät-
ter en tratt i den stora burken och därefter 
de två andra trattarna i den första tratten. 
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När Kalle lekte med riset sade han ingen-
ting, han var alldeles tyst och jag kunde höra 
hur hans andning blev mer intensiv. Jag 
upplevde att han var djupt koncentrerad i 
sin lek med att utforska ris och trattar. Vid 
observationstillfället hällde han inget ris 
genom trattarna, utan var mer intresserad av 
att sätta trattarna i varandra.

Vågen i rislådan verkade inte intressera våra 
barn. När de äldre barnen från andra avdel-
ningen lekte med riset använde de vågen, 
men det var inget som våra barn tog efter. 
Vi tolkade det som att barnen var mer in-
tresserade av att ösa i och hälla ut, och valde 
därför att ta bort vågen och istället sätta dit 
annat material.

Observation 2
För att ge barnen nya utmaningar i leken 
med riset så väljer vi att sätta dit två 
traktorer, en med skopa och en med släp. 
Vi fyller också på mer ris i lådan. Barnen 
hämtar själva koppar, skålar och skedar från 
”dockis” som de använder i rislådan.

Vid andra observationstillfället leker Saga 
och Kalle (båda 2 år) i riset. De kör runt i ri-
set med traktorerna och härmar ljudet av en 
traktor samtidigt som de säger traktor. Kalle 
kör och fyller traktorskopan med ris, men 
använder också sleven och händerna till att 
fylla skopan. Han tömmer sedan skopan 
med riset i en skål. När han häller ut riset 
ropar han: wow! Kalle fortsätter att fylla på 
skopan med ris och för att sedan tömma det 
i skålen. Saga kör den andra traktorn i andra 
änden av rislådan, samtidigt som hon nyn-
nar och sjunger. Efter ett tag får Saga syn på 
några fåglar som vi satt upp på avdelningen 
och börjar leka med dem istället. Kalle 
fortsätter att leka med riset och med att fylla 
traktorskopan med ris och sedan hälla ut 
det. Nu använder han också traktorn med 
släp och fyller på ris i släpet.

Vår förskola ligger på landet och traktorer 
finns i både Sagas och Kalles vardag. Kan-
ske jobbar Kalle med traktorn så som han 
sett pappa och andra göra?

Hittills har vi pedagoger satt olika leksaker 
i rislådan och därmed till stor del påverkat 
vad och hur barnen leker med riset. Vi har 
utgått ifrån att de små barnen mest öser 
och häller och därför erbjudit material som 
inbjuder till sådan lek. Hur hade de använt 
rislådan om vi inte hade bestämt vilket 
material som skulle finnas där? Vi vill nu 
fortsätta projektet med att erbjuda barnen 
andra material men utan att styra dem lika 
mycket. Vi tömmer rislådan på leksaker och 
placerar dem istället i en låg hylla. Där sätter 
vi nu också dinosaurier, ett vattenhjul och 
”skräpmaterial” som tomma hushållsrullar. 
Vi sätter också ett litet bord vid sidan om 
rislådan.
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barnen, att följa deras väg till att hitta sin 
kunskap och sin förståelse av världen runt 
om sig. Vi pedagoger har ofta en bild av vad 
vi vill att barnen ska lära sig och är snabba 
på att förmedla det, istället för att lyssna på 
och tolka barnens tankar. Vi upptäckte att 
vi ofta är alldeles för snabba på att rycka in 
och visa hur det ”ska” vara, utifrån vårt syn-
sätt. Vi har särskilt funderat över hur våra 
regler kan hindra barnens eget undersö-
kande och lärande. Istället för att lyssna och 
observera så är vi snabba på att stoppa en 
lärsituation innan vi ens hunnit fundera över 
barnets avsikt och strategi och vilket lärande 
vi skulle kunnat se. Vi måste våga fråga oss 
själva vilka regler vi har och varför? Får en 
bil åka i rutschbanan? Får man flytta saker 
mellan rummen?

När vi ska ta vara på barnets intresse och 
strategier måste vi också låta detta påverka 
våra lärandemiljöer, både de fysiska och 
de mellan barn och pedagoger, så att vi 
stimulerar och utmanar barnens utveckling 
och lärande och därigenom utvecklar vår 
verksamhet.

Om vi ger oss tid till att verkligen lyssna på 
barnen med alla våra sinnen och tar oss tid 
att försöka se och förstå barnens avsikter 
och strategier, så kommer vi att upptäcka en 
verksamhet, där barnen ständigt utfors-
kar och lär sig. Vi får då spännande dagar 
tillsammans med barnen, då både de och vi 
utmanas, utvecklas och lär oss. Följ barnet 
så visar det vägen...

Observation 3
Vid det tredje observationstillfället leker Mi-
kael, 3 år, och Adam, snart 3 år, i riset. De 
gömmer den röda traktorn under ris. Adam 
använder en slev och häller ris på traktorn, 
medan Mikael växlar mellan att använda 
en kopp och traktorn med flak. När han 
använder traktorn backar han den mot den 
gömda traktorn och tippar flaket. Under 
tiden de leker pratar de med varandra om 
det de gör. Vi jobbar, säger Adam

När Mikael och Adam själva fick hämta 
material till rislådan, valde de vid observa-
tionstillfället att använda samma saker som 
tidigare, traktorer, slevar, muggar och trattar. 
De har ett gemensamt projekt, att gömma 
den röda traktorn under ris. Under tiden de 
leker så pratar de med varandra och säger 
bl.a. att de jobbar och att de inte är färdiga 
ännu. 

Trots att vi har tillfört nytt material väljer 
barnen oftast samma material som tidigare 
när de leker med riset. Ibland leker de med 
dinosaurierna men skräpmaterialet används 
knappt. Vi tolkar detta som att ösa och hälla 
intresserar våra barn mest för tillfället. En 
annan tolkning kan vara att det material som 
pedagogerna erbjöd barnen från början 
inbjöd till att just ösa och hälla och att detta 
bidrog till det intresse barnen visade. Ibland 
har barnen en bestämd avsikt med leken, 
som att gömma en traktor, ibland kanske 
de” bara” upplever riset med alla sina sin-
nen: känna, höra, se, lukta och smaka på 
det, utan någon särskild avsikt. Kanske är 
det riset som inspirerar barnet till det som 
händer, barnet och riset samarbetar.

Utvärdering
Vår avsikt med att arbeta med en nyfiken-
hetsfråga var att observera och lyssna på 

....................................................................
  Elisabeth T Karolidou – Ausås förskola
  Cecilia Lindström – Torlarp förskola
  Åse Henrysson – Ausås förskola
....................................................................
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Tre olika projekt med 
yngre barn

Av: Linda Möller, Anna Hallén och 
      Kristina Waldmann   

Vi är tre förskollärare som arbetar med de 
yngsta barnen 1-3 år i Rebbelberga rek-
torsområde. Detta läsår har vi gemensamt i 
rektorsområdet beslutat att vi ska fokusera 
på naturvetenskap. Varje nytt läsår börjar vi 
med att ta reda på vad barnen är intresse-
rade av genom att observera det barnen gör. 
Materialet vi samlar in det vill säga foto, film 
och anteckningar reflekterar vi kring för att 
se om vi kan hitta ett gemensamt intresse 
hos barnen. Detta ligger sedan till grund 
för våra olika projekt. Två av oss pedagoger 
har arbetat med vatten och en pedagog har 
arbetat med kraft/rörelse.

Vi har valt att arbeta projektinriktat för att 
få in alla delar av läroplanens målområden. 
Lärandet ska vara lustfyllt och alla barn ska 
få möjlighet att delta efter sin förmåga och 
sitt intresse. Här nedan följer våra olika 
projekt. 

Hur utforskar barnen vatten? 
När vi är ute på gården så ställer sig ett av 
barnen vid vattenutkastaren och säger: 
– Vatten. 

Jag sätter på vattnet så det rinner en vatten-
stråle ner på marken. Flickan håller en spade 
i handen, hon låter vattnet rinna ner på 
spaden, hon tittar länge och koncentrerat 
när vattnet rinner… 

Under detta läsår har jag och mitt arbetslag 
på Tegelgårdens förskola gul avdelning 
arbetat med ett vattenprojekt där vi ville 
ta reda på vilka olika sätt barnen utforskar 
vatten. Barnen har bland annat erbjudits 
vatten i vattenbord, baljor, tvättställ samt att 
vi gjort några vattenexperiment. Barnen har 
fått uppleva och undersöka vatten så ofta 
som möjligt och på olika sätt. Under projek-
tets gång har vi tillfört olika redskap såsom 
muggar och mått. Vi har även infört
begreppen tom/full, lätt/tung när barnen 
undersökt vattnet. Detta för att se om bar-
nen kan utveckla förståelse för begreppen
när de används i olika sammanhang. Vi 
såg att ösa och hälla mellan olika kärl var 
det som var mest intressant. Vi tillförde då 
trattar, kannor och silar för att ta tillvara 
detta intresse och utmana barnen vidare. Vi 
upplevde att vatten var svårt att ha tillgäng-
ligt inomhus hela dagen så vi beslutade oss 
för att införa ris som nytt material. Vi fyllde 
därför vårt vattenbord med ris och det ma-
terialet var lättare för oss att ha tillgängligt 
hela tiden och det inspirerade barnen till att 
vilja ösa och hälla.

Vi har ofta utnyttjat den mer tillåtande ute- 
miljön där vatten erbjuds mer naturligt. 
Barnen hämtade gärna vatten i vatten- 
utkastaren, samlade vatten i hinkar, öste 
med spadar mellan olika kärl och hoppade 
och skvätte i vattenpölar. 

Det har varit väldigt fascinerande att få vara 
med och följa utvecklingen från att några 
barn knappt vågat vara med att undersöka 
vattnet tills att de nu har utvecklat ett stort 

32



intresse. Jag har känt att det är viktigt att 
stanna upp och låta barnens undersökande 
få ta tid och se vad barnen egentligen gör 
och inte skynda på för fort. Många av 
barnen har fått ett större ordförråd, mer 
vattenvana och fått mer förståelse för vikt 
och volym. Vatten och ris har varit ett spän-
nande och lustfyllt material som fängslat de 
yngsta barnen i förskolan. 

Hur utforskar barnen vatten ute 
respektive inne? 
På Tegelgårdens Förskola har röd avdel-
ning, med barn i åldern 1-3 år, arbetat med 
ett vattenprojekt under två terminer. Vi har 
inriktat oss på begreppen lite, mycket och 
inget och flyta och sjunka. Vi har utforskat 
vatten både ute och inne, ute har vi letat 
efter vatten i vår närmiljö och studerat bl.a. 
vattendroppar, snöflingor och vattenpölar. 
Inne har vi utforskat vatten med alla våra 
sinnen, smakat, luktat, känt, sett och hört. 

När vi startade upp arbetet med begreppen, 
flyta och sjunka så introducerade vi det 
så här: En dag blev barnen helt plötsligt 
överraskade med att det stod en balja med 
vatten på ett av borden. Nyfikna närmade 
sig några av barnen och därefter samlades 
fler och fler kring baljan och glädjen spred 
sig. Där i låg stenar, korkar och träknapp-
formar. Barnen intresserade sig för vad som 

sjönk och vad som flöt och de smakade och 
plaskade i vattnet. Vid ytterligare tillfällen 
utforskade barnen vatten tillsammans med 
stenar och korkar, både i små och stora 
baljor. De utmanades vidare med mer vat-
ten i baljan och fler material att välja bland. 
Intresset gick därefter över till att hälla och 
ösa. För att hålla intresset vid liv och för att 
skapa en verksamhet som erbjuder förut-
sättningar för barnen att utvecklas, skapades 
en ny lärmiljö med ris. I den kunde barnen 
fortsätta sitt utforskande med att hälla och 
ösa men med ett nytt material som vi kunde 
erbjuda under hela dagen. 

Hur utforskar barn kraft/rörelse? 
– Uiii, hörs det från ett av rummen på 
Västanvindens förskola. 
Det är några av de yngre barnen som 
undersöker kraft/rörelse. En pojke stoppar 
en golfboll i ett lutande rör. Han sätter fart 
på den och ropar uii när den får fart och 
springer efter den för att hämta den och sen 
börja om på nytt. 

Detta läsår har vi haft ”Hur utforskar barn 
kraft/rörelse?” som projekt. Det började 
med att vi såg att många av barnen höll 
på med just rörelse och kraft. De cyklade, 
sprang, gungade, åkte rutschkana. Vi har 
även en stor kulle ute på vår gård där
barnen sprang upp och ner och 
provade att släppa ner olika saker. 

Från början var de mest intresserade av bilar 
som gick snabbt. För att utmana barnen i 
detta så ställde vi iordning ett projektrum 
där vi tog in bilar i olika storlekar. Vi satte 
upp tavellister på väggarna som barnen 
kunde köra bilarna på. Där fanns plankor 
som barnen kunde luta för att få olika fart 
på bilarna. Där fanns plywoodskivor med 
olika underlag som sandpapper, sammet 
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eller skumgummi för att utforska friktion 
och för att barnen skulle få uppleva att allt 
inte går snabbt. 

Efter ett tag började vi fundera på om det 
var bilar som barnen var intresserade av 
eller om det var farten. Vi bytte ut alla bilar 
mot annat material som t ex bollar i olika 
storlekar, kottar, träknappar, kaplastavar 
m.m. I rummet la vi även in rör i olika stor-
lekar. Ingen av barnen frågade efter bilar. 
Här uppstod ett intensivt undersökande. De 
stoppade in material i rören för att se vad 
som hände. 

Det är inspirerande att se hur mycket barnen
uppskattar att hålla på med ”ofärdigt” mate-
rial som sätter fart på deras fantasi och lust 
att utforska nya saker. 

Våra reflektioner
Eftersom många av barnen inte har ett 
utvecklat talspråk är det viktigt att vara 
lyhörd över barnens kroppspråk och mimik. 
Det är vårt ansvar att fundera över vad som 
kan ges tillbaka till barnen så att de behål-
ler sitt intresse och vill fortsätta utforska. 
Barnen ska få möjlighet att samspela, lära 
av varandra och få tillgång till olika material 
som är inspirerande. Vår uppgift är att vara 
närvarande och medupptäckare. Vi behöver 

också sätta ord på vad barnen gör för att 
utveckla barnens ordförråd och förståelse 
för det som händer. Detta är en process 
som hela tiden fortgår. För att barnen ska få 
syn på sitt lärande får de titta på och samtala 
kring bilder och filmer tillsammans med 
kompisar och oss pedagoger eller visa sina 
föräldrar. Under projektets gång lägger vi ut 
dokumentationer på lärplattformen Fronter 
för att få föräldrarna delaktiga i vårt projekt. 

Vi ser att barnen gärna håller fast i sitt 
undersökande och det är viktigt att det får 
ta tid. Det behövs inte färdigt material och 
ibland är det en liten förändring som kan ge 
en ny drivkraft till projektet. Det är lätt att 
vi pedagoger vill gå vidare innan barnen är 
färdiga med sitt utforskande. Barnen lär av 
varandra och hittar nya vinklingar/sidospår 
om vi inte går för fort fram. Undersökandet 
lockar till samspel såväl som glädje och 
skratt. Vi ser också en språklig utveckling 
hos barnen bl.a. när det gäller de nya 
begrepp som vi använt i våra olika projekt.

Att få ta del av barns intensiva undersö-
kande är fascinerande. Vi blir ännu en gång 
medvetna om barns drivkraft att vilja under-
söka, det gäller bara att stanna upp och vilja 
att ta del av detta utforskande.
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Morkullans ljudprojekt
Barns relationer till fenomenet 
och begreppet ljud

Av: Marlena Lindkvist, Anneli Skeppstedt
      och Fredrik Andersson

Morkullan är en förskola belägen i Hjärnarp 
med åtta åldersindelade avdelningar. Vi ar-
betar utifrån inspiration från Reggio Emilia 
Hösten 2012 började hela Morkullan att 
arbeta med ett gemensamt projekt. Vi ville 
undersöka och fördjupa vår förståelse kring 
barns relation till ljud som fenomen och 
begrepp. Vi ville titta från olika perspektiv 
och vi utgick från olika frågor: Vad är ljud 
för barn? Vilket lärande kan vi se när barn 
undersöker och förhåller sig till fenomenet 
ljud. Vi ville också undersöka uttrycksfor-
mernas betydelse för ett undersökande och 
lärande. Vi använder pedagogiskdokumen-
tation som verktyg för ett undersökande 
arbetssätt.  

Skogsgläntan 1-3 år
Projektet startades med att vi började 
fundera över vilka ljud barnen skapar i 
vardagen och vilket material de väljer att 
använda. Vi har sett att barnen har en vilja 
att skapa ljud utifrån de material som vi har 
på avdelningen. Vi valde att titta på:
• Vilka ljud gör barnen i vardagen och vilket 
material väljer de?
• Vilka strategier använder barnen för att 
utforska?

Barnen skapade ljud med stövlar, bjällror, 
burkar, bilar, kavlar, bordet, elementskyd-
det och bubbelplast som de kör och drar på 
golvet. Pedagogerna tillförde nytt material 
till lärmiljön för att utmana barnen vidare 
i sitt lärande. En ljudhylla skapades med 

vispar, rivjärn, nycklar och plåtburkar i olika 
storlekar. Tanken var att barnen skulle få 
fler möjligheter till att skapa ljud. Barnen 
lyssnade och jämförde ljuden.

Efter en inspirerande föreläsning på hög-
skolan i Malmö såg pedagogerna möjlighet 
att införa dans och musik i Ljudprojektet. 
Vi valde två helt olika dansformer, balett 
och afrikansk dans. Vi ville visa på kontras-
ter i musik och dans. Vi ville se hur barnen 
uttryckte sig i dansen? Dansen visades på 
bildskärmen varje dag under en lång period. 
Barnen iakttog, härmade och omvandlade 
dansen till egna personliga danser. De snur-
rade, stod på tå, hoppade, formade armarna 
i en cirkel över huvudet. När de dansade till 
baletten rörde de sig med nättare rörelser. 
Under den afrikanska dansen observerade 
barnen längre innan de började dansa. När 
de väl började dansa var en rörelse mer 
tydlig än andra; att böja på benen och slänga 
huvudet framåt och neråt. Vi pedagoger 
förväntade oss att de skulle fokusera på 
dansen men barnen blev istället inspirerade
av instrumenten som användes. De hämtade
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burkar och maracas för att trumma i takt till 
musiken.

De tittade både på danserna på bildskärmen 
och hur kompisarna gjorde. De dansade 
under tystnad och djup koncentration. En 
del barn satt ner och observerade dansen 
utan att prova att dansa. Till den afrikanska 
musiken spelade de med instrument istället 
för att dansa.

Efter några månader var dansen fortfarande 
intressant för barnen. Vi såg en vilja hos 
barnen att fortsätta, de visade stor glädje 
och de sa när de pekade på bildskärmen: 
”Dansa balett”.  Men vi ville inspirera och 
utmana barnens dans ytterligare. Vi tillförde 
tre rosa tyllkjolar som väckte stort intresse. 
Barnen hade dem på sig och dansade fram-
för skärmen. I samband med detta kunde vi 
se att barnen tycktes leva sig in mer i dansen 
och rörelserna blev mer specifika och avan-
cerade. Rörelserna liknande dem man såg på 
skärmen. 

Vi ville även att barnen skulle få uttrycka 
sig med olika skapandematerial. De ritade 
bland annat hur de dansade och rörde sig i 
dansen och skapade balett i lera. 

Vi tog med musiken ut på gården och 
till tunneln för att se om barnen skulle 
uppmärksamma musiken och göra samma 
sak ute som inne. Barnen började dansa 
så fort de hörde musiken. En dag fick vi 
bekräftelse på att barnen verkligen tagit till 
sig musiken.

Vi hade musiken med ut på en lärplatta och 
när batteriet tog slut gick pedagogen in med 
den och då blev plötsligt en av pojkarna 
som dansat jätteledsen. Vi trodde först att 
han blev ledsen för att pedagogen gick in, 
men upptäckte ganska snart att det berodde 

på att musiken försvann. När pedagogen 
kom ut med musiken igen blev pojken glad 
och fortsatte dansa! 
Det här är vår reflektion!

Skogstrollet 2-4 år
Avdelningen skogstrollet valde att starta upp 
ljudprojektet med promenader i närom-
rådet. Ett eko i en tunnel, vinden i träden, 
vatten som porlade i en brunn. Detta var 
några av de första ljuden barnen uppmärk-
sammande under promenaderna. 

Vi valde att dokumentera barnens upple-
velser och upptäckande. Till vår hjälp hade 
vi bland annat lärplattor, kameror, diktafon 
och penna & papper. Vid samlingar spelade 
barnen på instrument och lyssnade på mu-
sik med olika rytmer. Dansen visade sig vara 
något som barnen verkligen uppskattade 
och visade stort intresse för. Rytm var inte 
ett ord barnen använde sig av, de benämnde 
de olika rytmerna som snabb och långsam. 
Vi pedagoger frågade oss om barnen på-
verkades av rytm i andra aktiviteter. För att 
undersöka detta lät vi barnen måla med vat-
tenfärg på ett stort papper, med snabb res-
pektive långsam musik i bakgrunden. Första 
gångerna tycktes musiken inte påverka 
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barnen. De var helt koncentrerade och stilla 
när de målade. De målade separata bilder 
på ett stort papper. Men efter några gånger 
började man se att den snabba rytmen ledde 
till en kombination av målning, dans och 
stor glädje. Från de separata bilderna på ett 
stort papper dansades det nu runt och en 
mer gemensam bild framträdde.  

Vid utelek grävde barnen ner långa plaströr 
i sandlådan. Rören var böjda så de stack upp 
ur sanden i båda ändar. Pratade man i ena 
ändan kom ljudet ut i andra. Barnen beskrev 
det ”som en telefon”. Ur detta föddes ett 
ljudtransportprojekt som fångade en stor 
del av gruppen. För att få material till att 
bygga längre konstruktioner besökte vi en 
närliggande fabrik som skänkte långa PVC-
rör till vår verksamhet.

Barnen diskuterade och frågade sig hur och 
var ljudet kommer in i kroppen. Hur hör 
vi? Som avslutning av projektet gavs barnen 
möjlighet att själva dokumentera och visa 
för sina kompisar vad begreppet ljud är för 
dem. 

Pedagogernas reflektion
Under sammanställningen av morkullans 
ljudprojekt såg vi hur mycket barnen och 
pedagogerna utvecklats tillsammans. Barnen 
har blivit mer uppmärksamma på olika 
ljud och frågorna de ställer har fått en mer 
utforskande ton. 

Några tankar från barnen:
 ”Ljudet går upp och ner och ut” 
 ”Jag har en hörselgång med öronproppar 
som gör att man kan stoppa ljud så det inte 
kommer ut” 
”Man måste lyssna för att göra ljud”

De har även tagit till sig nya begrepp och 
deras språk har berikats. Detta är en del av 
det vi sett genom att använda oss av pe-
dagogisk dokumentation. Den har öppnat 
upp för reflektion mellan pedagogerna och 
barnen och lett till olika förståelser för vad 
barnen gör och vilka olika strategier de 
använder sig av. 

Under denna kurs har det väckts många nya 
frågor och tankar angående vårt förhåll-
ningssätt till barnen och hur vi reflekte-
rar och dokumenterar. Mycket tack vare 
litteraturen som ibland har provocerat oss 
och ibland bekräftat vårt arbetssätt. Även 
de andra kursdeltagarnas projekt har väckt 
tankar som utmanar vårt tänkande. 
• För vem och hur mycket dokumenterar vi?
• Hur kan vi få barnen mer delaktiga i 
dokumentationsprocessen och i hela 
verksamheten?
• Vem bestämmer var och hur dokumenta-
tionen visas?
• Balansgången mellan att stanna upp i 
den cirkulära rörelsen eller fortsätta i den 
horisontella rörelsen.  Det ska vara barnens 
frågor och erfarenheter som ska utgöra 
projektets kraft framåt.
• Vågar vi släppa på en del av vår makt till 
barnen?
• Projektet ska leva hela dagen och lär- 
miljöerna ska locka till kreativitet och 
utforskande.
• Hur får vi föräldrarna mer aktiva och 
delaktiga i projektet?

Detta är bara en bråkdel av de frågor som 
uppstått i samband med kursen, och som vi 
kommer brottas med i kommande projekt. 
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....................................................................  



Magisk magnetism

Av: Agneta Karlsson och Eva Rowinge

Under läsåret 2013-2014 har vi arbetat med 
projektet ”Fysikaliska fenomen – en värld 
av förunderligheter”. Detta var ett gemen-
samt projekt, som de kommunala förskolor-
na Villervalla och Äventyret i Magnarps rek-
torsområde hade kommit fram till. Beslutet 
togs på våren 2013 så att personalen hade 
god tid på sig att sätta sig in i ämnet tills 
höstterminens början. När hösten startade 
upp med ny sammansättning i barngrupper-
na ägnades den första tiden till att observera 
barnen på sin avdelning. Vad gjorde de, och 
vad var de intresserade av som hade med 
fysik att göra? På den avdelning som denna 
dokumentation kommer ifrån gjorde vi 
bland annat olika experiment. De experi-
ment som vi upplevde att barnen blev mest 
fascinerade av var de som hade med statisk 
elektricitet att göra, ord som attrahera och 
repellera dök upp i vårt språkande med bar-
nen.  Det började med ballonger, laddade 
med statisk elektricitet, som repellerade.  
Därifrån var steget inte långt till att barnen 
under lek upptäckte samma fenomen med 
Brio-tågvagnarna. När vi såg detta intresse 
hos barnen var det inte svårt att välja vilket 

område inom fysiken som vårt projekt i alla 
fall skulle starta med. På avdelningen Huller 
om Buller iordningställdes nu ett ”smörgås-
bord” av material att använda när man vill 
utforska magnetismen. 

Detta ligger till grund för vårt beslut att 
följa och dokumentera barns utforskande av 
magnetism.

Dokumentation av processen, vad 
hände?
Oliver och Manoa visar ett speciellt intresse 
så vi väljer att följa dessa pojkar i deras 
utforskande.

Pojkarna står tillsammans vid bordet med 
magneter. Oliver har byggt ihop en lång 
kedja av stavmagneter som sitter fast vid 
väggen i ett stort metallock. Den andra 
änden av kedjan sätts fast på kanten av 
en glasburk som innehåller järnfilspån. 
Agnmagneterna sätts på glasburkens lock. 
Pojkarna är oense om var på locket man ska 
sätta magnetmetspöet. Oliver väljer att sätta 
spöets magnet nära kanten på locket.
Manoa: Den kommer att ramla.
Oliver: Nää.
Manoa: Jo, kolla.
När Oliver börjar dra lossnar magneterna 
från locket.



Manoa: Vi skulle dra den så den inte ramla.
Oliver: Men du drog ju.

Oliver verkar tappa intresset en stund 
medan Manoa sätter fast spöet där han 
ville ha det, mitt på locket. Då han drar är 
det inte bara spöets magneter som lossnar 
från burken, utan hela burken ramlar. När 
Manoa tar tag i glasburken för att på nytt 
sätta upp den attraheras spöets magneter till 
järnfilspånen i burken och spöet fastnar på 
nederkanten av burken. Han provar att dra 
burken.
Manoa: Titta Oliver!
Oliver: (glädjeljud).

Manoa provar om och om igen att för-
flytta burken med hjälp av spöet, från olika 
avstånd. Oliver gör annat vid sidan om men 
tittar som vi upplever det intresserat mot 
Manoas försök. 
Hela den här sekvensen filmas för att kunna 
användas som reflektionsunderlag både av 
oss pedagoger och tillsammans med barnen. 
Dokumentationen kan ge oss tankar kring 
hur vi kan utmana barnen vidare i deras 
lärprocesser.

På grund av att vi dokumenterar den här 
upptäckten och genom att filmen finns i 
en iPad, som barnen har tillgång till, blir en 
annan pojke intresserad och nyfiken på att 

prova samma experiment. Han tar med sig 
iPaden till magnetbordet och provar med 
stort tålamod och målmedvetenhet att för-
flytta burken. Han spelar upp filmen gång 
efter gång och tittar noga på hur magne- 
terna ska vara hopbyggda. Och vilken 
glädje, när han efter många försök och 
mycket studerande av filmen på ipaden, 
till slut lyckas.

Efter att vi vuxna reflekterat kring doku-
mentationen kom vi fram till att vi tror att 
barnen är intresserade av kraften i magne-
ten, hur mycket orkade den dra? Och hur 
stor mängd järnfilspån behövs? Därför 
beslutar vi oss för att göra fler burkar med 
olika mängd spån och sand så att de har 
fler alternativ att välja mellan. Medan en 
pedagog sitter och fyller burkarna med 
olika mängd järnfilspån och sand kommer 
Manoa fram. Han tar en magnetpinne och 
provar om han kan dra alla burkarna. Han 
konstaterar att det fungerar och då går han 
därifrån. 

Vi ställer fram burkarna på vårt ”maget-
bord” och filmar när pojkarna är där. När 
vi tittar på filmen och reflekterar över vad 
det är som fångar pojkarnas intresse, inser 
vi att det inte är själva dragandet som de fo-
cuserar på. De har börjat stoppa magneten 
innanför kläderna, vilket öppnar upp för ett 
nytt utforskande. I samspel med varandra 
provar och upptäcker de nya möjligheter att 
använda magneterna på.

Barnen har nu blivit ganska duktiga och 
vana vid att själva starta och titta på filmerna 
på ipaden.

Manoa som har kommit på att det går att 
sammanbinda sina fötter genom att stoppa 
magneter i sina strumpor tittar en dag på 
en filmad sekvens när han gör just detta. 
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Han blir inspirerad att göra det igen och får 
många av kompisarna att också vilja prova. 
De håller på länge och provar hur många 
magnetstavar man kan ha mellan fötter. Vad 
är lättast, många eller få magneter? De kom-
mer fram till att det fungerar bäst om man 
inte har så många magneter.

Vid ett annat tillfälle kommer en pojke på 
att om man stoppar in magneter i tröjär-
men kan det bli lite magi. Han har byggt en 
stjärna av magnetstavar och kan få den att 
vrida sig med sina ”magiska händer”. Även 
om han inte använder sig av ordet repellera 
så tycks han ha förstått det fenomen som 
styr magneterna bort från varandra och får 
stjärnan att snurra.

Det startade med ballonger och slutade med 
magi….

Reflektion
Att ha materialet tillgängligt hela tiden, som 
ett ”smörgåsbord” som vi kallar det, gör 
att barnen blir inspirerade. Utforskande av 
materialet, och lärandet kring detta sker på 
barnens villkor när intresse och nyfikenhet 
uppstår. Ofta är det flera barn i samspel 
med varandra kring materialet. Den form 
vi använt oss av vid vår dokumentation, 
det vill säga att filma, har lett till att barnen 
själva tagit sig an filmerna (de är vana vid 
att använda iPadsen som finns på avdel-
ningen). Filmerna inspirerar både de barn 
som varit med och andra barn att gå till vårt 
”smörgåsbord” för att fortsätta utforska 
magnetismens magi. För oss pedagoger är 
filmerna ett jättebra sätt att dokumentera på 
då det ger oss möjlighet att återuppleva det 
vi filmat gång på gång. Detta kan göras 
 

både för egen reflektion och tillsammans 
med kolleger eller med barnen. Varje gång 
man ser en filmsekvens upptäcker man nya 
saker.

....................................................................
  Agneta Karlsson – Förskolan Äventyret
  Eva Rowinge – Förskolan Villervalla
....................................................................
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Att få mötas i glädje och
nyfikenhet berikar

Av: Emma Hervén och Tanja Svensson 

Vi är två förskollärare som arbetar på två 
olika förskolor belägna i olika kommuner 
som tillsammans följt varandras dokumen-
tationer under denna utbildning. Utifrån re-
flektioner, främst av dokumentationer från 
Möllebackens förskola i Munka Ljungby, har 
vi skrivit följande text. 

På Möllebackens förskola går det sam-
manlagt 38 barn på två avdelningar. Vi är 
en förskola som vill jobba utifrån Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi och vill ha en 
för barnen inspirerande och tillåtande miljö 
med material som kan utmana och utveckla. 
När Edd intensivt börjar utforska ett 
papprör tillsammans med sin kula fångar 
han både kompisens och förskollärarens 
intresse. Vilket leder till att vi bestämmer 
oss för att följa och dokumentera Edd och 
Austejas utforskande och upptäckter.
 
Kulan och pappröret
Det är tidig morgon på förskolan. Två barn, 
Edd och Austeja, är de enda som kommit 
till förskolan. Edd har med sig en kula som 
han börjar rulla genom ett papprör. Han 
placerar röret på en hylla så att det lutar och 
sedan släpper han kulan längst upp så att 
den rullar ner och ut i andra änden. Både 
Edd och Austeja jublar och skrattar när 
kulan kommer ut. Edd hämtar kulan och 
gör om proceduren om och om igen. Efter 
en stund ber han Austeja hämta kulan och 
säger till henne att hon ska stoppa i kulan i 
röret så att den kommer ut på andra sidan. 
Det gör hon. Därefter uppmanar han henne 

att dra i ”spaket”, röret, så kommer kulan 
att komma ut hos henne. Hon lyssnar och 
tittar men gör inget. Edd stoppar i kulan 
och den kommer ut på andra sidan där 
Austeja står. Så fortsätter de en stund till 
tills kulan rullar i väg och försvinner. Varken 
pedagogen eller barnen kan hitta kulan. 
Utifrån dokumentationen ställer vi oss 
frågorna:
1. Vad är det pojken utforskar?
2. Hur går vi pedagoger vidare?

Vid ett senare tillfälle låter pedagogen de 
båda barnen se filmen. De ler och pekar 
på sig själv på skärmen och följer sedan 
händelserna på filmen med blicken. Mitt i 
filmen vänder sig Edd om och börjar leta 
efter sin kula där den försvann vid doku-
mentationstillfället. Vilket leder oss till frågan:
3. Vad fokuserar barnen på?

Ytterliggare en tid senare får Edd en chans 
att se filmen igen, denna gång projicerad på 
väggen. Han utbrister: 
– Jag måste hitta den! Dit springde jag. 
Han pekar upp på väggen och går ut ur 
rummet. Han kommer in i rummet igen 
och säger: 
– Austeja inte här, jag kom före Austeja. 
Efter det tittar han ner. 
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– Nu har jag inte röda byxor. 

Sen börjar han fnittra. Medan filmen spelas 
hämtar han röret och en cylinderformad 
kloss. Han ställer röret mot en gummihäst 
så att det lutar. Sedan hämtar han ett rör till 
och lägger på golvet efter det första röret. 
Han släpper klossen som åker ner och läg-
ger sig mellan de två rören. Edd flyttar de 
båda rören till den hylla han använde tidiga-
re och provar igen. Vid ett tillfälle visar han 
stor glädje över att klossen rullar när den 
kommer genom röret. Med hjälp av handen 
ger han klossen skjuts och fart över golvet 
en stund men återgår sedan till utforskandet 
vid rören. Vi ställer oss frågan:
4. Kan vi se ett förändrat kunnande?

Edd ser ut att utforska hur något tar sig 
genom röret. Kanske är det spänningen av 
att se om det kommer fram på andra sidan 
som är tjusningen. Vi pedagoger tittar gärna 
på samspelet mellan två barn som knappt 
pratar med varandra. Vi kan se glädjen i  
deras kroppsspråk och hur de sedan på 
olika sätt inspireras av varandra.

När barnen får chansen att se dokumenta-
tionen ser de sig själva och sedan minns 
Edd vad som hände senast och filmen får 
honom att börja söka efter kulan som för-
svann. Vid detta tillfälle syns inget intresse 
för den aktivitet som pågick med röret och 
kulan.

Vid tredje tillfället är Edd intresserad av vad 
han gjorde på filmen. Han utforskar vidare 
utifrån det han gjorde senast och nu berättar 
han att han vill att klossen ska gå igenom 
två rör. 

Ungefär två månader senare tittar båda 
barnen tillsammans med pedagogen på de 
olika dokumentationsfilmerna igen. Barnen 
diskuterar vad de har på sig nu jämfört med 
vad de har på sig på filmen. Edd konstaterar 
att de båda två har röda byxor på sig. Sen 
säger han: 
– Nu har jag inte mer min kula. Den är 
borta, den har försvunnit. 
Austeja säger: 
– Han tittar på mig. Sen pekar hon på skär-
men där Edd tittar mot kameran.



När vi kommer till nästa film säger Edd: 
– Dra i spaket. 
– Det är inget spak, det är ett rör. 
– Han säger det hela tiden, säger Edd och 
pekar på sig själv på skärmen. 
Pedagogen frågar: 
– Vad gör ni med kulan? 
– Rullar ut den där, svarar han och visar 
genom att dra armen åt höger.

Vid den sista filmen frågar pedagogen: 
– Är det kulan? 
– Nej klossar, kulan har försvunnit. svarar 
Edd. 
– Kan klossar rulla? frågar pedagogen. 
– Ja, ner i slimet, svarar Edd och skrattar.

Analys
5. Vad är det som barnen riktar sitt intresse 
på i dokumentationerna?
6. Vilket lärande ska vi pedagoger lägga 
fokus på?

Här kan vi se att barnen hela tiden skaf-
far sig ny kunskap genom lust, agerande 
och beprövad erfarenhet. De iakttar och 
utforskar det som väcker deras nyfikenhet 
för stunden. Vid de olika tillfällena som de 
tittar på dokumentationerna så riktar de sitt 
intresse åt olika saker. Det är också en fan-
tastisk glädje som infinner sig i dessa stunder 
av gemensamt reflekterande. I skrivande 
stund har utforskande med rör och kulor 
fått ny energi genom nyfikna kompisar till 
Edd och Austeja.

För att barn ska få möjlighet till delaktighet 
och inflytande i sin egen vardag i förskolan 
måste vi anstränga oss för att förstå vad de 
tycker och tänker. Som förskollärare måste 
vi försöka ta barnens perspektiv och visa 
dem att vi har tillit till deras förmåga. Om vi 
lyssnar på dem och försöker förstå vad de 

säger och gör utifrån deras sätt att se på sa-
ker skapar vi goda förutsättningar för deras 
utveckling och lärande. Men det är svårt att 
lyssna. Ofta måste vi lägga våra egna tankar 
och åsikter åt sidan och låta oss själva följa 
med in i barnens tankegångar. Det kan bli 
väldigt spännande och utmanande. Som till 
exempel när Edd säger dra i spaket. Vad 
menar han med det? Att spaket är röret 
förstår vi ju men vad menar han med dra i 
detta sammanhang? Själv håller han i röret, 
vill han att Austeja ska dra i spaket? Att 
hon ska blir mer aktiv i leken? Har det med 
kulans acceleration att göra? När han tittar 
på en av dokumentationsfilmerna är det 
skillnad mellan första och andra gången. Då 
han tittar andra gången ger han uttryck för 
att han lärt sig nya begrepp genom att själv 
kommentera att det inte heter spaket utan 
röret. 

Genom att dokumentera och analysera kan 
vi skaffa oss nya kunskaper för att kunna ut-
mana barnen i deras lärande men också för 
att höja kvaliteten på förskolans verksamhet. 
På det viset kan vi se vad barnen skaffat 
sig för nya kunskaper och erfarenheter och 
därigenom kommunicera med dem om

45



deras lärande. Det kan tyckas att Edd är den 
mest aktiva i denna lärandesituation. Dock 
tror vi att Austeja är minst lika aktiv i tanke 
och sinne. Hon är kanske den mest reflekte-
rande parten av de två.

I dessa lyssnande ögonblick är det lätt att 
som pedagog ge barnen de ”rätta” svaren, 
men här är det viktigt att stå tillbaka till för-
del för det som uppstår i mötet med barnen 
eller lärandesituationen. Vad är egentligen 
de ”rätta” svaren? Vem har dem? Många är 
de gånger man som pedagog tvivlat på sig 
själv i mötet med barnen. Med det menar 
vi att i barnens fantasi kan allt hända, som 
vuxen har jag kanske bilden av att det inte 
finns någon möjlighet. Här måste vi våga 
gå in i barnens tankegångar och ge plats 
för nya möjligheter och nya perspektiv. Ge 
barnen delaktighet och inflytande över det 
som sker här och nu.

Här uppdaterar vi också hela tiden vår syn 
på det rika kompetenta barnet och påminner 
oss själva om att se det stora i det lilla. Det 
är lustfyllt och berikande att få tillbringa sin 
tid på förskolan tillsammans med barnen. 

....................................................................
  Emma Hervén – Båstad kommun
  Tanja Svensson – Möllebackens förskola
....................................................................
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Banbygge på förskolan

Av: Petra Westphal och Anita Sjöberg

Vita Villans förskola ligger i centrala Ängel-
holm och här går alla femåringar som finns i 
Rebbelbergas rektorsområde. Förskolan be-
står av tre avdelningar med sammanlagt 62 
barn. Det som kom att bli ett projekt med 
kulbanan sker på avdelningen Diamanten.
Som pedagog är man oftast en liten samlare 
och ser möjlighet i sådant som andra tycker 
är skräp. Denna gång var det papprännorna 
runt en ny bänkskiva som fångar pedago-
gernas intresse och det uppstår genast 
tankar om vad barnen skulle se för använd-
ningsområde för dessa. När materialet 
erbjuds barnen börjar de konstruera banor 
av olika slag. Det är inte bara barnen på 
Diamanten som bygger banor utan även 
barnen från de andra avdelningarna bygger 
banor med materialet när de var inne på 
Diamanten. Banorna ser olika ut, har olika 
längd och olika syfte. En grupp barn håller 
dock fast vid att bygga långa banor med 
en extra utmaning på slutet. Detta väcker 
vår nyfikenhet och vi bestämmer oss för 
att dokumentera och följa byggandet av 
banor. Här börjar det som kommer att bli 
kulbaneprojektet.

Banbygge på förskolan
Barnen är ofta i ”byggrummet” och 
konstruerar, bygger och samarbetar i olika 
projekt.  Det är ofta flera barn som arbetar 
tillsammans med konsturerandet. Det nya 
återvinningsmaterialet från bänkskivan är 
kantiga U-formade rännor med en glansig 
utsida och en trögare insida. Varje bit är 
ca 70 cm till en meter långa. Barnen tar 
sig an materialet med stor nyfikenhet och 
börjar bygga olika banor. Dessa ser olika ut 

beroende på vilka barn det är som bygger. 
Ibland bygger de en kort bana, ibland flera 
parallella banor och ibland försöker de 
bygga med en eller flera svängar. I dessa 
banor provar barnen olika material som 
skall förflytta sig och oftast är det bilar. Bar-
nen upptäcker att bilarna inte rullar så fort 
och bra som de önskar. De funderar på vad 
orsaken kan vara och de konstaterar att insi-
dan på banan är av ett material som gör att 
den blir trög. För att utmana deras utfors-
kande erbjuds istället ett annat material som 
rullar, nämligen kulor. Barnen upptäcker att 
kulorna rullar både lättare och snabbare än 
bilarna på det tröga underlaget. 

Nu blir det ny fart på barnens lek och de 
börjar bygga längre och längre banor. En 
grupp barn konstruerar nu en jättelång bana 
som är upphöjd på kraftiga papprör. Banan 
utgår från ett bord och är därefter upphöjd 
längs hela rummets längd på papprör. 
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Som en extra utmaning slutar banan med 
en vinkling uppåt på sista delen av banan. 
Kulan släpps vid starten av banan och rullar 
iväg, men oftast stannar kulan precis innan 
uppförsbacken. Samma typ av bana byggs 
ett flertal gånger och vi pedagoger undrar 
vad det är de undersöker? Är det farten på 
kulan, banans lutning eller något helt annat? 

Möte för reflektion
Några dagar senare samlas barn och peda-
gog för att titta på ett antal stillbilder som 
visar deras bygge med papprännorna. Det 
första som barnen ser och påpekar är att 
banan är jättelång. I det fortsatta samtalet 
runt bilderna framkommer det att barnens 
mål med byggandet har främst varit att 
banan skulle vara lång och därefter att kulan 
skulle kunna rulla uppåt den sista biten 
av banan. Barnen upptäcker med hjälp av 
bilderna att banan inte hänger ihop på alla 
ställen. Där är ett hål mellan två banbitar så 
att kulan kan trilla ut vid det stället. Barnen 
gör dessa konstateranden men väljer att 
göra andra saker istället för att bygga på nytt 

och förändra förutsättningarna.

Det går några dagar och sedan möts de 
igen för att åter titta på bilderna. Pedagogen 
frågar: Vad var det som gjorde att kulan inte 
rullade uppåt den sista biten? Svaret blir: 
– Banan är för lång. 
Pedagogen har ett frågande tonfall och 
frågar:
– Var banan för lång? 
Ett av barnen svarar: 
– Nej, det var stopp där.
Ett annat barn säger då: 
– För om jag testar en sak... 

Från ord till handling
Detta barn går direkt från ord till handling 
och tar fram materialet och börjar foga sam-
man banan. Ett av de andra barnen säger: 
– Vi måste nog ha rör också hela vägen (vår 
tolkning är att barnet syftar på banan som 
byggdes vid förra tillfället och som då var 
upphöjd på rör). 

De är fyra stycken som hjälps åt att sam-
manfoga de olika delarna för att återigen 
bygga en lång bana. Denna startar precis 
som den förra vid ett bord med en nedförs-
backe som denna gång går ända ner till gol-
vet och sedan sträcker sig längs hela golvet 
och avslutas med en tvärt vinklat uppförs-
backe. Barnen har också gjort en tvär sväng 
mitt på banan och är nu redo att testa sin 
nya konstruktion. Vi som pedagoger kan 
se att banan inte riktigt hänger ihop överallt 
men det verkar inte bekymra barnen. Ett 
av barnen släpper kulan och den rullar iväg 
men hoppar ur precis vid den tvära svängen. 
Ett av barnen konstaterar: 
– Det är ju en sväng där, och får till svar: 
– Det var ju för att den inte var ihopsatt där.

Tillsammans börjar de laga banan och rätar 
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även ut den tvära svängen och när de är 
klara frågar pedagogen: 
– Om man släpper kulan nu, vad händer då? 

Barnen provar många gånger och kulan 
rullar nu längre men stannar eller hoppar ut 
antingen för att delarna särar på sig eller så 
stannar kulan precis före uppförsbacken i 
slutet av banan. Något av barnen tycker att 
de måste sammanfoga banan bättre och fö-
reslår att de ska använda teip. Ett frenetiskt 
tejpande startar och i varje skarv finns det 
nu flera lager tejp. Tyvärr rullar inte kulan 
bättre och banan håller inte heller ihop 
bättre. Tejpen tas bort och nu ser barnen 
istället till att alla skarvar är på samma håll så 
att kulan ska färdas lättare. De är noga med 
att kolla alla skarvar och de gör även banan 
brantare med hjälp av två papprör på var-
andra. Detta gör att starpunkten för kulan 
nu är högre och brantare än tidigare. Efter 
några försök med att rulla kulan lyckas den 
till sist rulla hela vägen och även i den sista 
uppförsbacken. Den vuxne säger: 
– Hur gjorde ni nu? 
Ett av barnen svarar: 
– Jag tog i! 
Efter detta lyckas de få kulan att rulla hela 
vägen flera gånger. 

Pedagogen frågar: 
– Ser banan lika ut som förra gången? 
– Nej, säger barnen det gör den inte. 
Leken avslutas och barnen är nöjda.

Ritningar och avslut
När det gått några dagar ber pedagogen 
barnen att göra var sin ritning av banan. De 
funderar en stund och sedan börjar de rita. 
Resultatet blir tre helt olika teckningar som 
dock har en sak gemensamt. Perspektivet de 
ritar utifrån är banan sedd uppifrån men där 
slutar likheterna. Ett barn ritar banan med 

kulan rullande i rännan. En teckning visar 
banans start och slut med de stora rören 
och slutligen ritar ett av barnen den långa 
banan och markerar noga alla skarvarna. 
Barnen tittar på varandras teckningar och 
konstaterar att tillsammans visar deras bilder 
hur de har uppfattat banan utifrån sina inre 
bilder.  

När det gått en tid får barnen titta på den 
filminspelning som gjordes vid tillfället då 
barnen bygger sin nya bana. De tittar på 
filmen flera gånger men är sparsamma med 
sina kommentarer och reflektioner. Istället 
är det pedagogen som ställer frågor: 
– Vad hände när kulan släpptes? 
Ett av barnen svarar, 
– Ja, den rullade. 
Pedagogen följer upp med: 
– Rullade den hela vägen? 
Barnet svarade:
– Ja. 
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Pedagogen fortsätter med att fråga: 
– Hur fick ni göra för att den skulle rulla 
hela vägen? 
– Vi satte fart, det ser du väl på filmen. 

Analys och reflektion
Vi har som pedagoger upplevt att detta enk-
la material fångar barnen redan från början 
och blir grunden för ett utvecklande sam-
spel mellan flera barn. De arbetar konstruk-
tivt, engagerat och för att komma framåt 
har barnen en dialog där de delar med sig av 
sina tankar samtidigt som de lyssnar på vad 
de andra har att säga. I arbetet med att lösa 
problemet intar vi som pedagoger en mer 
passiv roll och vår strävan är att ställa olika 
öppna frågor för att ge barnen en möjlighet 
att själva hitta lösningen på sitt problem. 
Även i ett litet projekt som detta kan vi 
se att barnen undersöker olika fysikaliska 
fenomen såsom lutning, längd och fart och 
i sin strävan efter att hitta en lösning gör 
de många olika upptäckter. Vi kan också se 
att i barnens görande finns ett stort lärande 
som vi som pedagoger måste förvalta och 
utveckla. Ett redskap för detta är den peda-
gogiska dokumentationen som ger oss möj-
lighet att synliggöra barns olika lärprocesser. 
Genom att tillsammans med barn och andra 
pedagoger titta på våra dokumentationer 
kan vi göra upptäckter som leder oss vidare 
i vårt utforskande och lärande.

Slutligen kan vi konstatera att barnen lycka-
des med sin målsättning för bygget och att 
de under hela projektet har ett reflekterande 
och undersökande arbetssätt som leder till 
nya och förändrade kunskaper. Barnen är 
nöjda med sin lösning och sina nya kunska-
per kan de använda när de ska göra andra 
konstruktioner. 

....................................................................
  Petra Westphal – Vita Villans förskola
  Anita Sjöberg – Åstorps kommun
....................................................................
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Ett projekt präglat av 
nyfikenhet kring olika 
symboler

Av: Frida Svedenfors

Barnen samtalade ofta om bokstäver när de 
åt. På väggen intill matbordet fanns ett alfa-
bet, där varje bokstav hade en tillhörande 
bild. Barnen visade med stor entusiasm att 
de ägde sin bokstav och de diskuterade och 
jämförde bokstäver sinsemellan. Vi peda-
goger la märke till att diskussionerna ofta 
kunde låta så här: ”Mitt namn är M som 
i myra” och så fortsatte samtalen utifrån 
givna bilder ihop med de bokstäver som 
fanns. Vår tanke var att utmana barnens 
intresse och se om vi tillsammans kunde 
vidga betydelsen av bokstäver. Vår resa tog 
sin början utifrån denna grundtanke.

Vår barngrupp består av 20 barn i åldern 
3-5 år på en förskola i Ängelholm. Vi har 
medvetet låtit barnen få verka i små grupper 
om max fem och ibland bara två, tre barn åt 
gången. Detta för att ge alla barn utrymme 
att komma till tals. Vi har suttit med dem i 
leken och lyssnat. Vad är det som intresserar 
dem? 

Vi har varit lyhörda för barnens tankar 
och låtit det bli vår gemensamma drivkraft 
i projektet. Vi undersökte hur barnen 
använder lokalerna och i vilket syfte. Utifrån 
denna reflektion börjar vi omstrukturera 
i vår lärmiljö inomhus så att den inbjuder 
mer till att utforska bokstäver. Vi ser till att 
det finns mer variation i material framme 
och att materialet hela tiden finns tillgängligt 
för barnen. Detta skapar fler tillfällen för 
reflektion och samtal barnen emellan. Vi 
ville också skapa möjlighet för barnen att få 
”vara i” projektet under hela dagen.

Olika uttrycksformer 
Vid ett tillfälle i samband med fruktstund 
har vi ställt fram piprensare och pärlor på 
bordet och vi frågar barnen om det går att 
göra bokstäver av det. Barnen upptäcker att 
det är olika svårighetsgrad på bokstäverna 
och många börjar med att försöka skapa sitt 
eget namns begynnelsebokstav. För en del 
barn är det intressant i fem minuter medan 
några sitter resten av dagen med detta och 
även kommande dagar. Det blir tydligt för 
oss pedagoger att såhär måste det få vara. 

En del har inte lust eller förmåga att koncen- 
trera sig just nu på det här momentet eller 
finner det inte heller lika intressant som 
en kamrat. Det måste få vara tillåtet att få 
kliva av men också att få komma tillbaka till 
samma moment en annan gång när lusten 
finns för att få fortsätta och då utveckla 
nya strategier kring skapandet av bokstäver. 
När det blir tal om var dessa bokstäver skall 
visas så väljer vi taket i vår hall. De hänger 
i snören från taket så att de som gästar vår 
avdelning därmed också bokstavligt talat 
stiger rakt in i vårt projekt.

Känslan att forma i färg
”Wow!”, ”Häftigt!”, ”Det går att ta bort 
med handen” var kommentarer från några 
barn när de möter flaskfärg i plastfickor 
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som är uppsatta på fönstret. Barnen kan 
forma med färgen och återigen bli det 
mycket fokus på bokstäver. Det blir en slags 
spöktext som sakta flyter samman igen eller 
så suddar barnen ut den med handen. Det 
är svårt att få materialet att sitta kvar på 
fönstret så vi tar in ett ljusbord till avdel-
ningen och provar samma sak där. Barnen 
är inte så intresserade av det. Kanske 
barnen upplever att de redan gjort det eller 
så saknar de ytterligare en dimension i att 
utveckla materialet?

Symboler i skogen
I takt med att projektet har tagit större plats 
i barnens vardag så har barnen vidgat sina 
kunskaper om bokstäverna och nu innefat-
tar intresset också symboler. En dag ute 
i skogen får barnen upp ögonen för alla 
symboler som vi ser på skyltar och träd. Här 
finns det massor av bokstäver och symboler. 
Vad betyder de? Vart leder alla prickar på 
träden? Vi får lyssna på många olika tankar 
om symbolernas betydelse.

Förskolan ska sträva efter att varje barn; utvecklar 
intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler 
och deras kommunikativa funktioner. 
(Lpfö 98 rev. 2010)

Omkring en av symbolerna äger följande 
samtal rum.
– Det står M på skylten, säger Felicia.
– Vad betyder det tror ni?
– Vet inte, säger Felix.
– Vet inte, säger Felicia.
– Hur kan vi ta reda på vad skylten betyder?
– Vi kan fråga vaktmästaren, säger Felicia.

Här kommer ett av barnen med förslag på 
en strategi om hur vi kan gå tillväga för att 
söka svar på vad skylten har för betydelse. 
Barnen ger därför sina bilder till vår vakt-
mästare Thorbjörn som sedan får i uppdrag 
att berätta vad han vet. Han gör det genom 
att komma på besök på vår avdelning och 
berättar om den information han tagit reda 
på. Vi pedagoger menar att det är viktigt att 
barnen får komma med egna förslag på hur 
man kan ta reda på saker för att sen prova 
förslagen. Vi ser att barnen får en positiv 
erfarenhet av att själva söka information 
och de ser att vi tar deras förslag på allvar. 
Därmed blir de också mer villiga att bjuda 
in oss pedagoger i sina tankevärldar.

Barns fantasi som redskap
Vi ville också använda barnens fantasi och 
förmåga till mystik i projektet. Vi väljer 
därför att introducera bokstavstrollet för 
barnen. Vi kommer på bokstavstrollet 
under ett av våra reflektionstillfällen när 
vi pratar om att arbeta utifrån uppdrags- 
och problembaserat lärande. Det är med 
stor lust barnen ger sig in i fantasins värld. 
Barnen får ta emot uppdrag i brevform från 
Bokstavstrollet. Olika uppdrag varje gång 
och hela tiden med en problembaserad 
frågeställning. Barnen har varit engagerade 
när de har hjälpt bokstavstrollet. Vi har 
medvetet valt att fortsätta hålla mystiken 
levande. Ingen vet var trollet bor eller hur 
han ser ut. Vi frågar barnen hur deras bild 
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av bokstavstrollet ser ut genom att låta dem 
få teckna ner detta. De har också delat med 
sig av sina tankar och berättat för varandra 
om sina bilder. 

Barnens tankekarta
För att synliggöra barns tankar har vi använt 
oss av tankekartor. Vi frågar dem: Vad 
använder man bokstäver till? och Var finns 
bokstäver? Så här funderar barnen:
– Annars kan man inte veta vad saker heter 
och man kan inte heller heta nåt. Bokstäver 
finns i bokstavslandet och här på förskolan.
– Man kan skriva sitt namn så vet man vems 
det är.
– Bokstäver finns i hallen i taket. Man
behöver dem för att skriva.
– För att man ska kunna gå i skolan.

Våra reflektioner
Barnen upptäcker hela tiden nya koder och 
symboler i sin omgivning som de samtalar 
och reflekterar kring. Vi får ofta höra 
kommentarer av barnen som visar deras 
medvetenhet om bokstäver och även koder 
i vår miljö. Projektets progression drivs mer 
och mer av barnen själva och hålls levande 
på olika sätt under hela dagen.

Vi tänker att det har stor betydelse hur vi 
pedagoger organiserar för barns lärande och 
hur vi utformar lärmiljöer. Vår strävan har 
varit att erbjuda en mängd olika uttrycksfor-
mer för att alla barn ska kunna hitta sitt sätt
att uttrycka sig, hitta sitt ”språk”. 

När vi arbetar i mindre grupper får vi större 
möjlighet att skapa en bra grund för samtal 
och reflektion. En viktig utgångspunkt är 
när vi lyfter deras tankar och visar på en 
mångfald i sättet att se på saker. Det öppnar 
upp för en nyfikenhet på varandras erfaren-
heter och projektet hålls levande i samtal 
och reflektioner barn emellan. Vi får alla 
tillfälle att lära av varandra och tillsammans.
Något som vi har upplevt i detta projekt är 
att barns lärande blir mer och mer tydligt 
under resans gång. Vi måste inte ha ett 
projekt som pekar mot ett givet mål. Vi ser 
målen i barnens sökande efter kunskap. Det 
är deras nyfikenhet som är drivkraften. I 
våra reflektionsprotokoll ser vi var barnen 
befinner sig nu och hur vi kan utmana 
dem vidare. Vi knyter hela tiden an till mål 
utifrån läroplanen. Vi pedagoger vill gärna 
ha kontroll över lärandet. En stor lärdom 
för oss i projektet har varit att våga släppa 
efter på den kontrollen, men därmed inte på 
ansvaret.

Vad är det barnen utforskar? Vad är det de 
försöker förstå? Detta får vara ledord i vårt 
fortsatta arbete tillsammans.

53

....................................................................
  Frida Svedenfors – Sörgårdens förskola
....................................................................  



Vad är det egentligen de 
yngsta barnen utforskar
genom musiken?

Av: Andrea Kumberg och Jeanette Holm

En dag kommer lilla Emilia (1,5 år) fram 
till mig med ”klackaskorna” hon hittat i 
hemvrån i den ena handen och bilden på 
Riverdance i den andra. Med sin handling 
och sitt kroppspråk talar hon om för mig att 
hon vill dansa igen… 

Vi arbetar båda på avdelningar för yngre 
barn på en och samma förskola i tätorten. 
Parallellt har vi på båda avdelningarna arbe-
tat med projektet LJUD. Intresset vaknade 
redan i slutet av sommaren där vi uppmärk-
sammade att barnen intresserade sig för 
olika sorters ljud. Det handlade dels om att 
skapa egna ljud och dels uppmärksammade 
de ljud runt omkring oss, både utomhus och 
inomhus. Vi pedagoger hade många tankar 
om hur vi skulle kunna ta tillvara barnens 
intresse och satte igång att planera. Vi gick 
på LJUD-promenader där vi letade och lyss-
nade efter olika ljud, vi gjorde experiment 
med ljud, och vi jobbade aktivt med att hela 
tiden förändra och anpassa vår miljö där 
barnen hade stort inflytande över materialet. 
Det fanns många olika saker som låter på 
olika sätt, ljudmemory, det fanns tysta saker, 
musikinstrument och annat material de 
kunde utforska ljud med/i, t.ex. olika stora 
pappersrör. Efter ett tag kände vi pedagoger 
att vi ville utmana barnen lite mer och vi 
tillförde skapande till musik i olika variatio-
ner. Vi var nyfikna på hur musiken kunde 
påverka deras sätt att uttrycka sig. Musik är 
ju verkligen LJUD. 

I arbetet med de yngsta barnen är det 

otroligt viktigt att vi pedagoger är lyhörda 
och försöker tolka alla de språk som det 
lilla barnet använder för att kommunicera; 
kroppsspråk, miner, ansiktsuttryck, blickar, 
handlingar och skratt. Vi kunde snabbt 
läsa av att barnen verkligen uppskattade att 
rita och måla till musik. Det liksom spratt i 
hela kroppen och det var svårt att stå stilla 
och glädjen och nyfikenheten gick inte att 
ta miste på. Vi pedagoger var inte sena att 
nappa på det uttryckssättet och vi erbjöd 
barnen att röra sig/dansa till olika sorters 
musik. Vi introducerade några olika typer av 
musik-kategorier; pop, klassiskt (pampigt) 
och avslappningsmusik för barnen. Det vi 
kunde se var att barnen på båda avdelning-
arna, oberoende av varandra ”gick i gång” 
på Safri Duos ”The Bongosong”, en pop-låt 
med mycket trummor, stora tempoväxlingar 
och mycket tydlig puls. Det var rörel-
seglädje, skratt, hopp och spring och barnen 
ville bara göra om och göra om och göra 
om. Vad vi också kunde se var att när den 
lugna låten spelades så valde barnen att gå 
ifrån dansen och göra andra saker! Samma 
fenomen uppstod på båda avdelningarna! 
Hur skulle vi tolka det? Varför tappade bar-
nen intresset för dansen här? Eller riktade 
de intresset mot något annat som passade 
bättre till den typen av musik? Var det våra 
förväntningar som styrde vår tolkning? Och 
vad var det som var så speciellt med Safri 
Duo som de inte kunde sluta dansa till? 

När vi reflekterade över det vi sett funde-
rade vi mycket på hur vi skulle kunna ta 
tillvara detta starka intresse för musik och 
dans och hur skulle vi ge tillbaka till barnen? 
Kunde vi ge dem ännu mer inflytande? Sagt 
och gjort, vi erbjöd barnen 3 CD-skivor 
med de aktuella låtarna på och vi introduce-
rade CD-spelaren för barnen och place-
rade även detta material lätt tillgängligt för 
barnen på våra avdelningar. Otaliga gånger 
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under dagen startades CD-spelaren med 
Safri Duo och den pampiga Bergakungen 
(E. Grieg) och barnen dansade, morgon 
som kväll! Vad var det barnen egentligen 
utforskade? Var det kroppsuppfattning? 
Eller rumsuppfattning?

I vår miljö fanns sedan tidigare olika musik-
instrument framme och den ena avdelningen 
har t.o.m. haft ett riktigt trumset! Vi kunde 
se hur barnen utmanade sig själva genom 
att komplettera sin dans med att tillföra 
eget material, de hämtade instrument och 
spelade på dem till musiken. 

Efter ytterligare en period med mycket dans 
och glädje såg vi pedagoger att barnen nu 
mest sprang omkring och hoppade till musi-
ken. Ju snabbare musik, ju fortare sprang de. 
Vissa av barnen kunde också uttrycka det 
verbalt; ”mycke, mycke, mycke, mycke”. För 
att ge barnen nya utmaningar erbjöd vi dem 
att reflektera till en del av alla de filmsek-
venser vi samlat på oss som dokumenta-
tionsmaterial. Vi samtalade med barnen om 
musikens skiftningar i tempo och rytm och 
satte ord på begrepp som starkt och svagt, 
snabbt och långsamt. Barnen fick också 
sätta ord på hur de dansade; ”de snurrade, 
hoppade, sprang och simmade”.

Medvetet valde vi pedagoger att erbjuda 
barnen ytterligare variation och mångfald 
i musik genom andra typer av dans och 
musik. Med hjälp av våra digitala verktyg 
presenterade vi några olika musikvideos för 
barnen, det var afrikansk dans, Riverdance, 
folkdans och breakdance. Bilder på de olika 
danserna fanns tillgängliga så barnen kunde 
välja fritt när som under dagen. Tillsam-
mans med barnen tittade vi på de olika 
dansstilarna och försökte sätta ord på det 
vi såg. ”Skaka rumpa” (afrikansk dans)… 
Barnen var snabba att imitera nya rörelser 

och något barn kommenterade att ”det var 
inte lätt”. Ett annat barn, Ella 3,0 år, konsta-
terade också att det inte lät när hon dansade 
(till Riverdance). Hon löste detta genom att 
hämta skorna från hemvrån.

Många varierande tillfällen har erbjudits bar-
nen att uppleva och uttrycka sig med flera 
olika sinnen. I Reggio Emilia pratar man 
om att barn har hundra språk, här har vi 
verkligen använt oss av många olika språk. 
De digitala verktygen har varit till stor hjälp, 
de är material som barnen snabbt interage-
rar med och det är otroligt spännande att 
se hur barnen möter dessa nya utmaningar. 
Vilka strategier använder de? Hur lär de? 
För oss är det helt uppenbart att barn lär 
genom samspel med andra och genom att 
imitera varandra, ”glädjesmittan” är så tydlig 
i vårt arbete.

Föräldrarna har bjudits in att ta del av det 
projekt som pågått sedan i augusti, både 
via dokumentation på Fronter men också 
i den dagliga kontakten. För att citera en 
förälder: ”nu förstår jag vad det är han gör 
där hemma”. Det han gjorde var att ligga 
på golvet och snurra runt – han dansade 
breakdance!

....................................................................
  Andrea Kumberg – Norregårdens förskola
  Jeanette Holm – Norregårdens förskola
....................................................................
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Att bygga hus som i sagan

Av: Åsa Gottschalk och Anette Ahlvin

Vi arbetar på samma avdelning på en 
förskola i Munka-Ljungby med de äldre 
barnen och när vi skulle börja denna kurs 
ville vi stanna i det projekt vi var inne i men 
utveckla det. Tidigare hade det handlat om 
barnens egna hus och hur de var byggda, 
vilket material, färg, rummens placering 
mm. Vi börjar med att ställa oss två frågor: 
Vad bygger barnen när de leker? Hur får vi 
in det i vårt projekt om hus och stabilitet? 

Vi tittar på en dokumentation där vi ser två 
barn som bygger upp en vägg för att sedan 
kasta träklossar och pilar på den för att 
den ska rasa. Vi hör hur de pratar om hur 
stabilt/ostabilt de måste bygga för att det 
ska gå att rasa väggen. Samma sak säger de 
när vi tittar på filmen tillsammans. Vi vuxna 
undrar förstås om barnen säger så för att 
vi tidigare nämnt ordet stabilt och för att 
barnen tror att det är det de ska svara på 
våra frågor om vad de gör på filmen. 

Hur kan vi utmana barnen i det de säger 
och hur får vi med de andra barnen i detta? 
Ett tips vi får från en kursdeltagare är att 
läsa boken om de tre små grisarna. Där byg-
ger den första lilla grisen ett hus av halm. 
Vi vuxna tycker det låter spännande men 
tänker barnen samma sak som vi? Vi scan-
nar boken och sätter upp den på väggen i 
byggrummet. En dag kommer ett barn och 
frågar om vi kan bygga hus i halm, pinnar 
och tegelstenar. Barnet säger att hen kan 
ta med halm för hen har ju hästar hemma. 
Men, kan vi verkligen bygga med tegelstenar 
på förskolegården? Ja, klart vi kan!  (Detta 
har vi inte gjort än)

Barnet tar med halm och bygget kan börja. 
Vi kan kanske testa både att bygga ute och 
inne. De barn som väljer att bygga ute ställs 
inför olika utmaningar som beror på väder 
och vind. Vad behöver vi för att bygga ett 
hus av halm utomhus? Ett annat barn kom-
mer på att det kanske behövs en planka eller 
en bräda men hur får vi halmen att fastna 
på brädan? Tejp! Tejp är bra till allt. Och 
så börjar barnen försöka fästa halmstrå för 
halmstrå stående på plankans kant med tejp. 
Det blåser så halmstråna vill inte stå och det 
kommer sand på tejpen så den inte vill fästa 
men skam den som ger sig!

Barnen testar naturligtvis även andra teorier 
om hur man kan bygga hus av halm utom-
hus. Ett barn häller ut lim på plankan och 
lägger halmstråna i limmet så att det bildas 
ett hus med olika rum. Ett annat barn gör 
samma sak fast hen tejpar fast halmstråna. 
Några dagar senare tittar vi på bilderna vi 
tagit tillsammans med barnen och frågar 
om de kan komma på fler sätt att bygga 
av halm. Här har vi vuxna massor av idéer 
och vi har svårt för att hålla igen. Men, vi 
har bestämt att det är barnen som skall föra 
projektet vidare. 
– Kanske om vi har snöre så kan vi binda 
ihop halmen till ett hus, säger ett barn.

Samtidigt inne i ateljén ritar fyra barn 
en skiss hur de kan bygga ett hus i halm 
inomhus. Där finns en limpistol färdig att 
användas. Första gång barnen möter halmen 
använder de samma teknik som ett av barnen 
utomhus nämligen att lägga strängar av lim 
på papper och sedan lägga halmstråna ner 
i detta för att forma ett hus med olika rum. 
Detta sysselsätter oss en hel förmiddag och 
när vi sedan tillsammans tittar på filmen vi 
filmat under detta tillfälle säger ett annat 
barn, som varit med där ute, att där finns ju 
inga väggar som står upp, men det kan 



man nog bygga med tejp. Nästa gång vi är i 
ateljén får detta barn vara med där och visa 
hur hen menar. Hen drar av en lång bit tejp 
och lägger den på bordet sedan lägger hen 
halmstrån på halva remsan och lägger sedan 
över resten av tejpremsan ovanpå.

Efter några dagar kommer fyra nya barn 
med ritningar på hur de kan bygga ett hus 
av pinnar. De vill att en vuxen ska dra vilken 
ritning de ska bygga efter. De börjar med 
limpistolen och limmar först golvet som är 
av papp. Sedan ser de på ritningen att det är 
pinnar i en fyrkant och ett av barnen limmar 
fast pinnar i de fyra hörnen av pappret som 
är golv. De andra tre barnen är nöjda. De 
vill nu bygga taket. Ett av barnen tar två 
pinnar och tejpar ihop dem med tejp mellan 
sig som ett tak. Det barn som limmat golvet 
tar nu limpistolen och ska limma fast taket. 
Nu märker barnen att taket rasar. De frågar 
varandra varför taket ramlar in. De tittar på

ritningen igen och där är bara fyra pinnar 
och sedan ett tak. Till slut säger ett av 
barnen att det behövs nog pinnar mellan de 
fyra pinnarna för att taket ska bli stabilt. Ja 
säger de andra, vi provar. Ett av barnen går 
och hämtar två nya pinnar. Det barn som 
håller limpistolen limmar fast dessa pinnar. 
Barnen skrattar när de ser att dessa pinnar 
är längre än de pinnar som är fastlimmade. 
Då pinnarna är av olika längd tar ett av 
barnen mer tejp och det går att få fast taket. 
Barnen säger till varandra att det blir ett fint 
hus gjort av pinnar. 

Reflektioner
Under denna kurs har vi flyttat från en lokal 
till en alldeles ny och detta har inneburit 
att vi har ägnat stor tid till att få ordning 
på miljön och ta reda på vad barnen vill 
göra i de nya miljön. Ateljén har varit under 
uppbyggnad och i och med detta har vi haft 
dåligt med avställningsyta. Därför har vi inte 
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kunnat spara barnens arbete så att de har 
kunnat fortsätta på samma husbygge. Det 
har gjort det svårt att gå på djupet för att 
kunna se ett fördjupat lärande hos barnen. 
Vi tror att för att kunna se en progression 
hos barnen måste vi låta det ta tid och att 
få göra om många gånger. Vi har däremot 
föreslagit för barnen att vi kan fotografera 
deras bygge och sätta upp fotona på väggen 
för att spara dem på det sättet. Detta tar vi 
med oss till nästa läsår.

Genom att utgå från en dokumentation och 
inte ha förutbestämt vad som ska hända i 
projektet blir vi som pedagoger mer engage-
rade och nyfikna ihop med barnen.  Vi har 
valt att göra dokumentationerna pedagogis-
ka tillsammans med barnen genom att titta 
på filmer och foton tillsammans med dem 
för att komma vidare i projektet. 

Vi har arbetat i smågrupper med gemen-
samma frågeställningar för att fånga upp alla 
barnens teorier om hur de vill bygga hus. 
Men om vi hade sett första filmen med 
andra ögon, vad hade vi då sett? Vad gjorde 
barnen egentligen? Vad ville de undersöka 
och vad ville de förstå? Vad hade barnen 
berättat om vi hade frågat dem?

....................................................................
  Åsa Gottschalk – Munkabobarnens förskola
  Anette Ahlvin – Munkabobarnens förskola
....................................................................



Projekt - Kreativ utelek

Av: Camilla Burén

VillUt är en förskoleavdelning med 17 barn, 
4 och 5-åringar. Verksamheten är till stor del 
förlagd utomhus. Vi vill inspirera barn till 
att tycka om att vara ute. Nära naturen vill 
vi skapa en trygg och obegränsad lärmiljö 
som innehåller glädje, lek, fantasi, sinnes-
upplevelser och miljötänk i riktning mot en 
hållbar utveckling. Vi arbetar med äventyrs-
pedagogik, ett spännande arbetssätt som 
syftar till att stärka varje barn genom att 
de tränar samarbete och sin fantasi. Alla 
behövs för att man ska lyckas. Varje dag går 
vi iväg till olika platser i närområdet. 

Under våra promenader och när de har lekt 
i olika miljöer har barnen visat intresse för 
kartor, olika slags koder, rörelsebanor och 
uppdrag. 

Det började med att barnen ritade och 
byggde upp labyrinter. De byggde också 
fångarna på fortet lådor. I olika banor fanns 
det olika uppdrag som att hitta nyckeln eller 
gissa gåtan. Vi funderade kring hur barnens 
kreativitet kunde utmanas genom att få 
dem att forma och konstruera olika slags 
banor? Vilka är de olika inslagen i barns 
banor? Hur kan vi utmana dem vidare? Vi 
har dokumenterat de olika försöken genom 
foto och film.

Vi tog med oss ut olika slags lådor, plattor 
av olika slag, kapsyler, koner, ringar, rep, ärt-
påsar, utekritor, hoppstege och ritmaterial.

Beskrivning av processen
Första utmaningen blev att i tre grupper 
bygga en bana, berätta hur den fungerade 
och låta alla prova den. 

Det blev tre helt olika banor. Olika 
strategier användes när de byggdes. En 
rörelsebana med målet att slå ner en pinne. 
En bana där man skulle hitta kapsyler utan 
att gå utanför ringarna. En där man skulle 
samla många kapsyler i en labyrint. Varje 
grupp berättade hur den fungerade och alla 
fick prova. 

Vi besökte labyrinter där leken tog fart, det 
gällde att klara hela labyrinten utan att bli 
upptäckt. Barnen berättade att de behövde 
nycklar och skatter. Vi ritade nycklar för att 
ta med ut till olika uppdrag. Kapsyler i en 
röd låda fick symbolisera en skatt. Barnen 
byggde klättringsbanor där man skulle ta sig 
igenom rep utan att nudda repet eller hoppa 
över hinder. Barnen ritade egna kartor, gjor-
de banor och hittade nycklar eller skatter.
Vid vår favoritkulle hittade barnen en dag 
ett plaströr. De byggde en bana som innebar 
att de skulle rulla ner röret. Farten är viktig 
och strategin för de som deltar är antingen 
att inte röra röret eller att hinna röra röret. 
De hittar också ett stort, runt lock som de 
provar att rulla. Det rullar mer åt olika håll. 
– Det blev svårare.

Vi ritade upp olika banor på asfalt med 
gatukritor. Det var viktigt att vara snabb och 
hålla sig i olika spår.

Vi introducerade ett nytt material, mindre 
plattor där man kan förflytta sig genom att 
samarbeta, utan att röra gräset. Vi provade 
detta många gånger och plattorna fanns 
nästan alltid med ute. Barnen utvecklade 
olika användningsområden för dessa.

Sex barn gick tillsammans uppför kullen 
utan att röra gräset genom att samarbeta, en 
utmaning. Till och med när vi skulle gå hem 
och de skulle plocka undan så gick de ner på 
samma vis.
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Efter det blev det ”barfota tagen” runt i en 
bana på plattorna. 

En bana blev att någon hittade på att varje 
ruta var ett djur och när du hoppade på den 
skulle man låta som djuret. 

Plattorna blev knappar. 
– En att öppna med, en att stänga med, en 
som släcker, en så att man kan ta fram sina 
skjutare. Man räddar folk.

Olika hjälpmedel behövs när man ska klara 
en bana. Telefoner, lärplattor, larm och bat-
terier är bra. Kommentar: 
– Nu har du 9 liv kvar.

Leken i banorna slutar ofta i en lek där de 
goda är mot de onda.

Analys och tolkning av processen
Genom att dokumentera processerna får 
både barn och pedagoger möjlighet att 
observera sig själva. När vi observerar och 
tolkar barns handlingar försöker vi för-
stå vilka strategier de väljer för att skaffa 
sig kunskap och utveckla sina relationer 
tillsammans med andra. Vi synliggör vilka 
förutsättningar som ges för barnen och kan 
se vad verksamheten erbjuder och hur den 
utmanar barnen för vidare utveckling.
Ju fler gånger barnen provar materialen 
desto fler olika sätt hittar de att använda 
dem till. Barnen utvecklar sina tankar, från 
att det är svårt att komma på hur banan ska 
se ut till att man vet och kan förklara hur 
det ska vara. Bilder och film på olika banor 
inspirerar andra barn vidare. 

Ibland behövde barnen omvandla andras 
idéer för att göra klart egna banor. Det 
visade sig att det blev viktigt att kunna 
lyssna på varandra och att kunna förhandla 
för att kunna bygga bra banor. Barnen lärde 

av varandra om olika funktioner som skulle 
finnas med i banan.

Vi kan se inslag av olika tv-program, film 
och spel i barnens banor. Det är som att 
de går in en annan värld, pausar och kör. 
Mycket rörelse på olika sätt ingår också i de 
flesta banor. Det finns ofta även inslag av 
gott och ont. Målet är att klara uppdraget 
som kan vara att vara snabb, hitta rätt saker, 
klara banan. 

Om vi pedagoger är lyhörda för barnens 
intresse och aktivt försöker skapa mening 
och samband mellan intresse och erfarenhe-
ter kan både verksamhet och barn utvecklas 
vidare. 

Det handlar om att se det ur barns perspek-
tiv, skapa platser för barn att uttrycka sina 
tankar och att bli lyssnade till. Öppna dörrar 
för barns och föräldrars delaktighet. Låta 
barnet utforska vidare och lära nya saker.

Hur kan vi utveckla verksamheten 
vidare?
Att komplettera byggandet av banor till att 
utforma banor och spel på ett skapande sätt 
med färg och form.

I och med att det hos barnen finns intresse 
för olika medier kan vi använda oss av lär-
plattan där man kan arbeta med geocaching, 
kartor och QR-koder. 

Undersöka det goda och det onda vidare, 
se vilka egenskaper hjältarna har, diskutera 
moral och bygga de hjälpmedel som 
behövs.

Vi kan bli bättre på att ta tillvara barns stora 
intresse för kultur och medier. Helt enkelt 
låta dem använda alla sina erfarenheter.



....................................................................
  Camilla Burén – Förskolan VillUt
....................................................................
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Vårt mönsterprojekt

Av: Annica Ericson Hallström

Vår avdelning har utvecklat en pedagogisk 
tanke där vi vill ta tillvara på barnens intres-
sen och tankar när vi utformar verksam-
heten i både stora och små projekt, där vår 
roll som pedagog är att utmana barnen och 
utveckla deras frågor och funderingar. En 
dag i januari fascineras barnen på avdel-
ningen av en bild på en stor snöflinga på en 
mössa. Det här blev början till ett projekt 
som startar med en snöflinga som sen 
kommer att handla om att se och konst-
ruera olika mönster med hjälp av pärlor. 
Projektet handlar också om hur pedagogisk 
dokumentation som metod kan utveckla 
barnens delaktighet och inflytande. 

Projektet
Tillsammans med barnen tittar vi på olika 
bilder på snöflingor på läsplattan. Vi filmar 
situationen för att sen i arbetslaget reflektera 
tillsammans över vad det är som fångar bar-
nens intresse. När vi granskar filmen ser vi 
att barnens samtal kretsar runt hur snöfling-
orna ser ut, mönster och vad som är en rik-
tig eller oriktig flinga. Barnen har en tydlig 
önskan att de vill undersöka snöflingor ute 
med hjälp av förstoringsglas och mikroskop. 
Vi pedagoger ser en möjlighet att få barnen 
intresserade av den fysikaliska aspekten. 
Men när snön uteblir och vi kommer in i en 
sjukdomsperiod stannar projektet av. För att 
väcka liv i barnens tankar om snöflingorna 
gör vi en dokumentationsvägg, där vi sätter 
upp bilder på äkta och oäkta snöflingor som 
har fascinerat barnen tidigare. Tanken med 
dokumentationsväggen är att skapa en 
mötesplats där pedagoger och barn tillsam-
mans kan reflektera och samtala om pro- 
jektet. En dag ställer sig en flicka och tittar 

på dokumentationsväggen, hon berättar 
att hon gärna vill göra en snöflinga på en 
pärlplatta. Tillsammans tittar vi på de olika 
snöflingornas mönster, samtalar om deras 
olika former och utseende. Hon springer 
och hämtar olika pärlplattor och håller 
de olika formerna mot bilderna för att se 
vilken som passar bäst till den snöflinga 
hon har valt. Vi använder läsplattan som 
visuellt stöd. Den första snöflingan hon gör 
håller inte i strykningen. Det för oss in på 
tankar om hållbarhet och konstruktion och 
att skapa ett mönster som håller. Hon löser 
det genom att binda ihop delarna med rosa 
pärlor och nu håller konstruktionen! Lyckan 
är stor och det är viktigt att den hängs upp 
på dokumentationsväggen. Efter några da-
gar så ser ett annat barn den första flickans 
snöflinga på väggen och vill också prova 
att göra ett snöflingsmönster. Till sin hjälp 
tar han läsplattan och flickan som gjorde 
den första. Det är viktigt för den här pojken 
att plattan han väljer ska ha samma form 
som den på bilden och han räknar antalet 
hörn noga. Han ställer frågor till flickan om 
konstruktion och tillvägagångssätt:
– Hur gör jag då? Jag ser den runda och 
strecken ut, men dom då? Hur gör jag då?

När flickan hjälper honom får han möjlig-
het att utveckla sitt tänk, samtidigt som hon 
får befästa sina egna kunskaper. Barnen 
fortsätter sitt utforskande under flera veckor 
och fler barn blir intresserade. Barnen 
provar att skapa mönster med hjälp av olika 
former och storlekar av pärlplattor. De barn 
som vill får sina alster uppsatta på doku-
mentationsväggen, andra väljer att ta hem 
dem. Barnen är engagerade och utforskar 
nya mönster och deras entusiasm driver 
projektet framåt. Vi reflekterar tillsammans 
över deras olika mönster i pärlor och bilder. 
Barnens intressen i projektet tar olika vägar, 
en del barn är mer inriktade på mönstrets 



uppbyggnad och av att skapa olika mönster 
med symmetri, Andra på att sortera pärlor, 
medan någon är inriktad på att imitera, 
återskapa och nyskapa olika mönster inspi-
rerade av spelet Minecraft. Vi pedagoger har 
varit aktiva och reflekterat tillsammans med 
barnen och försökt hitta utmaningar som 
ligger nära barnen. Under hela projektet har 
vi pedagoger dokumenterat med bilder, film 
och reflektionsprotokoll, för att kunna fånga 
och tydliggöra barnens lärprocesser. Barnen 
har varit aktiva genom att själva få granska 
sina filmer, bilder och tillsammans med oss 
vuxna diskutera det som de är inne i.

Personliga reflektioner
Den pedagogiska dokumentationens 
roll i processen
Med hjälp av den pedagogiska dokumen-
tationen som vi tillsammans med barnen 
har gjort har det varit lätt att låta barnen 
visa vägen. Barnen har haft en känsla av att 
de ägt projektet. Den pedagogiska doku-
mentationen har hjälpt barnen att reflektera 
över sitt eget lärande. Barnen har haft en 
aktiv roll och fått sätta ord på sina tankar. 
En viktig del i barnens inflytande är att låta 
alla barn få skapa sina egna olika vägar i 
projektet och att respektera de barn som 
väljer att inte vilja bli dokumenterade. Vi 
pedagoger kan ju ha en tanke med vad vi 
vill ska dokumenteras, men vill inte barnen 
så tror jag att vi mer begränsar barnet än 
lyfter det. Att dokumentera det som händer 
i projektet kan skapa drivkraft hos barnen 
inom fler områden och för oss pedagoger 
ger det oss nya insikter som är viktiga när vi 
planerar verksamheten framåt.

Utmaningar och pedagogens roll
 Det är med ”fingertoppskänsla” som jag 
som pedagog försökt finna utmaningar som 
ligger nära det barnen befinner sig i, utan att 

det blir jag som styr och tar för många steg 
framåt utan att vänta in barnen. Med finger-
topps känsla menar jag att det är viktigt att 
ta hjälp av dokumentationen och ”lyssna” 
av vad det är som intresserar barnen. Och 
visst är glädjen stor både hos mig och hos 
barnen när man ser att de efter en utmaning 
känner att de erövrat en ny kunskap och 
kan se sina egna lärprocesser. 

Ella (5 år) säger så här om hur hon tänker ut 
nya mönster:
 – Då tänker man hur man vill göra och sen 
hittar man på det och sen kan man spara 
den för att sen hitta på något annat mönster 
och sen kan man använda det till ett annat 
mönster.
 Albin (5 år) om sin nya kunskap och om att 
konstruera med en pedagog:
– Det här kunde jag inte innan, det här 
trodde jag inte att jag kunde, men nu kan 
jag det!
– Det går ju alltid bra när vi gör det 
tillsammans.

Det ger glädje och mersmak! Jag tror att det 
är viktigt att vi pedagoger är aktiva i mötena, 
är medforskande, ställer frågor och reflek-
terar tillsammans med barnen. Att vi skapar 
möjligheter för barnen att få prova sin nya 
kunskap på olika sätt, med olika material 
och med olika uttryckssätt. På det viset får 
barnen koppla sin nya kunskap till tidigare 
inlärd kunskap. Det i sin tur kan leda till 
mer fördjupad kunskap och förståelse och 
barnens lärprocesser blir mycket djupare 
och den nya kunskapen befästs mer.

Ny kunskap
I projektet har jag och barnen haft många 
diskussioner om hållbarhet, konstruktion, 
mönster, val av färger men framförallt har 
barnens matematiska förmågor kommit 
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fram. Barnen har använt sig av lägesord, 
sorterat och räknat pärlor samt studerat 
olika geometriska mönster, jämfört och 
letat efter den perfekta pärlplattan med den 
rätta formen. När barnen lär sig skapa egna 
mönster tränar de också förmågan att se 
talmönster. Barnen kan sedan använda sin 
kunskap för att lösa nya matematiska 
mönster. Min förhoppning är att vårt 
projekt på förskolan hjälper barnen i

deras utveckling av matematiska förmågor. 
Men framförallt hoppas jag att projektet 
gett barnen en känsla av att man kan lyckas 
och att de har fått se och känna att de kan 
påverka sin situation.

....................................................................
  Annica Ericson Hallström – Skörpargårdens 
     förskola
....................................................................



Slutord

Det är många förskolor som har startat en fantastisk resa och vi förskolechefer känner oss 
delaktiga i detta. Det kommer inte att bli eller vara mindre arbete för pedagogerna. Det 
kommer inte heller bli lättare, men det kommer att bli mycket roligare och mer intressant 
eftersom man ser och tar tillvara på barnets alla kunskaper.

Vi behöver få syn på vad som intresserar barn och synliggöra det. Verkligheten är så rik. Vi 
måste förstås alltid göra ett urval, men med pedagogisk dokumentation kan vi ändå härbär-
gera komplexiteten och få syn på saker som vi annars inte skulle få syn på. Det behövs för att 
vi ska kunna fullgöra förskolans dubbla uppdrag att både föra vidare samhällets kunskap och 
samtidigt vara öppna för barns egna frågor, Elfström 2013

Förskollärare och förskolechefer har tillsammans gått kursen och vi ser det som en styrka då 
vi tror att det skapar en varaktig förändring i våra verksamheter. Vi hoppas att pedagogisk 
dokumentation blir ett förhållningssätt och ett kollektivt verktyg på våra förskolor.

”Jag vet inte vad som ska hända när jag kommer till jobbet men jag vet vår tanke, vår färdrikt-
ning och vad vi ska ha siktet inställt på. Barnen leder projekten vidare om vi väntar in dem” .
Citat från förskollärare som deltagit i kursen

Genom litteraturläsning och gemensamma reflektioner har nya frågor om den etiska 
aspekten inom dokumentation väckts. Hur delaktiga är barnen i dokumentationen? Frågar vi 
barnen innan vi fotografera eller visar upp dokumentationen? Hur kan barnen göras än mer 
delaktiga i dokumenterandet ur sin synvinkel och perspektiv.

Vi hoppas att denna kurs ger MOD och DRIVKRAFT att utveckla ett utforskande arbets-
sätt med hjälp av pedagogisk dokumentation.

Denna skrift ser vi inte som en slutprodukt av en kurs utan som en dokumentation av ett 
utvecklingsarbete, en process som fortgår. Vi vill att den ska bidra till en fortsatt dialog och 
ett VÄLKOMNANDE till att få en inblick i olika förskolors arbete med att vilja GÖRA 
skillnad och rusta barn för framtiden.

STORT TACK till alla medverkande, barn, pedagoger, vårdnadshavare, kursledning och 
förvaltningschef  som har gjort att denna skrift har blivit möjlig.

Förskolechefer och förskoleutvecklare i Ängelholms kommun
Juni 2014
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Kursledningens reflektion

Kan en kurs göra skillnad? Skillnad för alla de barn som dagligen går till en förskola i 
Ängelholm? Vi kursledare, hade nog ganska samstämt svarat nej för ett halvår sedan, innan 
kurserna börjat. Men, nu då? Det handlar klart då om att definiera på vilket sätt det har blivit 
en skillnad. Från vad till vad?

Kan vi med fog säga att vi upplever att den enskilda förskolans verksamhet numera är mer 
lyhörd och följsam för varje enskilt barn? Att lilla Emilia 1,5 år inte är unik när hon med 
”klackaskorna” i ena handen och bilden på Riverdance i den andra möter en pedagog och 
tar för givet att hennes röst ska bli hörd och göra skillnad. Att Emilia är på en förskola där 
pedagoger ”lyssnar” på hennes röst och låter den göra skillnad fast hon inte ännu har erövrat 
orden.

Vår upplevelse är att det var i denna riktning pedagogerna och cheferna strävade redan innan 
vi mötte dem, men att vi tillsammans hittat fler verktyg för att skapa en förskoleverksamhet 
där det enskilda barnets röst spelar roll. Kan vi kräva mer av läroinstitution? Ja, att där sker 
ett lärande klart.

Vi kan förstå lärandet på en förskola grovt sätt utifrån tre modeller:

1. Pedagoger planerar och strukturerar för ett lärande där pedagogen bestämt vad barnens 
lärande ska handla om och var det ska sluta.
2. Pedagoger lyssnar lyhört efter vad barnen tycks vara intressereda av, vad det är som de vill 
undersöka och förstå. Och låter det hända.
3. Pedagoger utgår från det som barnen visar intresse för och är nyfikna på och gör aktiva val 
för att vara delaktiga i lärandet som äger rum. Pedagogerna och den pedagogiska verksam-
heten gör helt enkelt en skillnad, ett tillägg till barnens undersökande och lärande.

Den tredje modellen är lätt att beskriva i ord, men betydligt svårare att få att fungera i 
en praktik. Det är denna tredje modell som vi upplever att pedagogerna på förskolorna 
i Ängelholm är på väg mot. Och därför blir vi inte förvånade när vi möter Emilia 
i en av berättelserna. 

Per Dahlbeck
Linda Berggrensson 
Pia Nilsson

Kursledare för förskolelyft:  
Att dokumentera, följa upp och utvärdera förskolans kvalitet. 7,5 hp. Malmö högskola.
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Denna produktion är ett samarbete mellan Ängelholms kommun och Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola.


