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Antal sidor: 40 

Syftet med studien är att synliggöra arbetet med läroplanens strävansmål i en längre projektprocess på en 

förskola. Materialet har analyserats utifrån ett målrelationellt perspektiv med utgångspunkt i följande 

forskningsfrågor:  

- Vilka riktningar tar processen i projektet?  

- Hur positionerar sig barn och vuxna i förhållande till miljö och material?  

- Vilka kopplingar sker mellan människor, miljö och material och hur påverkar dessa 

projektprocessen?  

Det analyserade datamaterialet består av pedagogisk dokumentation insamlat och analyserat av 

förskollärare och barn under ett läsår på en ettårs- avdelning. Utifrån begreppen riktningar, positioner 

och kopplingar har en resultatberättelse växt fram och slutsatser utifrån syfte och frågeställningar kunnat 

dras. Resultatet visar att barn och vuxna står i relation till flera av läroplanens strävansmål och 

målområden samtidigt, när de tillsammans bestämmer riktningar för processen och utforskar miljö och 

material utifrån förskolans gemensamma projekt och barnens intressen. När kopplingar mellan olika 

miljöer, människor och material tillåts vara en del av det som sker i processen påverkar detta 

förskollärarnas sätt att dokumentera. Detta påverkar i sin tur hur förskollärarna lyssnar på barnen och på 

det barnen uttrycker samt riktningen på processen. Med utgångspunkt i ett målrelationellt perspektiv 

framkommer det att förskollärare kan arbeta med läroplanens strävansmål samt analysera 

dokumenterade processer utan att det enskilda barnet på ett mer skollikt sätt bedöms i förhållande till 

förutbestämda mål i läroplanen. 
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1 INLEDNING 

 

Syftet med studien är att synliggöra arbetet med strävansmål i en längre projektprocess i förskolan. 

Den studerade projektprocessen är en del av det projektinriktade arbetssätt som pågår på min 

arbetsplats. Det projektinriktade arbetssättet har sitt ursprung i arbetet med pedagogisk dokumentation 

i Reggio Emilias kommunala förskolor. Utifrån ett, för hela förskolan gemensamt projekt, skapar varje 

avdelning tillsammans med barnen en projektberättelse utifrån ett innehåll som intresserar och lockar. 

Detta innehåll utforskas med hjälp av olika uttryckssätt, material, frågor och samtal samtidigt som det 

dokumenteras på olika sätt. När dokumentationsmaterialet reflekteras kring, analyseras och kopplas 

samman med det som sker i vardagen växer en process fram som synliggör barnens och 

förskollärarnas lärprocesser (Rinaldi, 2006).  

Förskolans reviderade läroplan har diskuterats flitigt på min arbetsplats. Genom vårt val att arbeta med 

projektprocesser och pedagogisk dokumentation har vi även valt att arbeta med kunskaps- och 

utvecklingsområden istället för ett målinriktat arbetssätt. Samtidigt är vi måna om att följa läroplanen 

och det uppdrag som handlar om att dokumentera varje barns förändrade kunnande samt att 

dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten i förhållande till läroplanen och strävansmålen. 

Frågor kring hur vi ska förhålla oss till strävansmålen är komplexa och vi hittar inga enkla svar. Folke-

Fichtelius och Lundahl (2015) argumenterar för att de svårigheter som finns för förskollärare kan bero 

på en inbyggd konflikt i de skrivningar som reviderats i läroplanen. Denna konflikt bygger enligt dem 

på att det från regeringens sida finns ett intresse att införa en mer skolförberedande inriktning på 

läroplanen jämfört med den mer allmänna inriktning med fokus på fostran, omsorg och lärande som 

tidigare präglat läroplanen. De olika förslagen på metoder och deras ursprung har bidragit till mitt 

intresse för att utforska hur relationen ser ut mellan process och strävansmål, de har även bidragit till 

att vi på min arbetsplats fortfarande diskuterar hur vi ska förhålla oss till läroplan, strävansmål och 

projektprocess. För att hjälpa förskollärare komma igång med det systematiska kvalitetsarbetet har 

både Skolinspektionen (2011) och Skolverket (2012) kommit med förslag på metoder, dessa kommer 

att beskrivas under avsnittet tidigare forskning. Nyare studier (Lindgren Enroth, 2014, Bäckman, 

2015) visar dock att det även efter dessa förslag är fler än vi som upplever att det är komplext att som 

förskollärare förhålla sig till de olika metoder om hur uppdraget utifrån förskolans arbetssätt ska 

utföras. 

 Jag kommer i följande studie att analysera en längre projektprocess, dokumenterad och analyserad av 

mig och mina kollegor under ett läsår på en ettårsavdelning. Projektprocessen som studeras i detta 

arbete startar i det gemensamma projektet Lekvärldar och utforskande arbete, slingrar sig mellan lek, 

känslor och humor för att sedan ta vägen förbi ett arbete med tuschpennor i ateljén. Därefter fortsätter 

processen med en fördjupning kring dans för att återigen ta vägen om tuschpennorna innan den till slut 

väver in sagor i processen och tar sig tillbaka till leken igen.  

Studien bidrar med att visa hur ett systematiskt arbete med strävansmål tar form i en längre 

projektprocess. Som stöd i mitt analysarbete kommer jag att använda mig av begrepp inspirerade av 

Linds (2010) målrelationella perspektiv. Det målrelationella perspektivet utgår från processer som 

fokuserar på hur barn och vuxna positionerar sig i förhållande till människor, material och miljöer 

utan att målet och resultatet av vad som ska ske är bestämt på förhand. Det beskriver även processer 

där det som undersöks kan ändra riktning och förändras samt vilka kopplingar barn och vuxna kan 

göra mellan miljö, material och människor under det aktuella projektets gång samt hur detta synliggörs 
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i den pedagogiska dokumentationen (Lind, 2010). Dessa begrepp kommer att preciseras utförligt i 

teoriavsnittet. Då jag även har ett stort intresse för praktiknära forskning kommer det målrelationella 

perspektivet också användas för att vetenskapliggöra den beprövande erfarenheten genom att ta ett 

”inifrån-perspektiv” på en förskola som arbetar med pedagogisk dokumentation och ställa detta i 

relation till de utvalda begreppen (Nilsson, Ferholt, Lecusay & Alnervik, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

I ett projektinriktat arbetssätt rör sig processen åt olika håll och mellan de olika målområdena i 

förskolans läroplan. Genom barns och förskollärares nyfikna frågor och gemensamma utforskande av 

olika material och uttryckssätt fördjupas lärandet i processen utan att specifika mål har definierats för 

det som utforskas och dokumenteras. Arbetssättet kan enligt Lind (2010) ses som målrelationellt och 

leder fram till syftet med studien: 

Syftet med studien är att synliggöra en förskolas arbete med strävansmål i en längre projektprocess.  

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för analysen av projektprocessen. 

- Hur positionerar sig barn och vuxna i förhållande till miljö och material?  

- Vilka riktningar tar processen i projektet?  

- Vilka kopplingar sker mellan människor, miljö och material och hur påverkar dessa 

projektprocessen?  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Följande avsnitt beskriver ett urval av den forskning som gjorts inom utvecklingspedagogiken samt 

lyssnandets pedagogik. Metaforen lyssnandets pedagogik används ofta för att beskriva arbetet med 

pedagogisk dokumentation i Reggio Emilias kommunala förskolor och beskrivs i kommande avsnitt. 

Avsnittet med tidigare forskning kommer främst att fokusera studier som rör svenska tolkningar av 

utvecklingspedagogik och pedagogisk dokumentation. Avsikten är att belysa hur arbete med processer 

och strävansmål kan förstås utifrån de båda perspektiven, vilka haft stort inflytande över den svenska 

förskolans läroplan.  

3.1 Bakgrund till val av tidigare forskning 

För att hjälpa förskollärare komma igång med det systematiska kvalitetsarbetet i förhållande till den 

reviderade läroplanen har både Skolinspektionen (2011) och Skolverket (2012) kommit med förslag på 

metoder. För att undvika att kopplingen till strävansmålen görs i efterhand rekommenderar 

Skolinspektionen (2011) förskollärare att börja med att inhämta kunskap om det enskilda barnets 

förståelse för det målområde som ska utvecklas i verksamheten och som barnen ska utveckla sin 

kunskap om. Genom att ha kunskap om barnets förståelse för ett målområde kan i efterhand slutsatser 

dras om vad barnet lärt sig. Detta betyder att förskollärare måste ha klart för sig vilka 

utvecklingsområden för verksamheten som finns samt vilka målområden i läroplanen de strävar mot. 

Den forskning som Skolinspektionen hänvisar till i sina slutsatser har stark koppling till det 

utvecklingspedagogiska perspektivet. Från Skolverket (2012) kom strax efter införandet av den 

reviderade läroplanen en skrift som föreslår pedagogisk dokumentation som metod för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Skolverket beskriver bland annat en post-konstruktionistisk syn på 

lärande där vuxna och barn tillsammans utforskar, skapar och förändrar kunskap utifrån de 

sammanhang de befinner sig i. Post-konstruktionismen betonar att den sociala relationen mellan 

människor inte alltid räcker till för att förstå vad som händer i en lärandesituation. Även relationer till 

material och miljö måste omfattas och förstås utifrån vad det tillåter sig självt och människan att bli i 

de möten som uppstår dem emellan. Arbetet med pedagogisk dokumentation kan även beskrivas med 

metaforen lyssnandets pedagogik. Skolverkets (2012) rekommendation om pedagogisk dokumentation 

tar avstamp i ett annat teoretiskt perspektiv än utvecklingspedagogiken. 

3.2 Utvecklingspedagogik  

Till utvecklingspedagogiken (UP) hör ett antal teoretiska ansatser som har hämtat inspiration från 

fenomenografi och variationsteori (jfr Marton & Booth, 1997, Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver att den teoretiska ansats som UP 

lutar sig mot innefattar att barns sätt att erfara världen börjar i en helhet, delas sedan upp och urskiljs 

för att slutligen åter integreras till en helhet av ny förståelse och kunnande. UP bygger även på 

antagandet om barns perspektiv. Med detta menar författarna att det som uttrycks i lek och 

lärsituationer alltid är baserat på barns erfarenheter och bidrar till barns meningsskapande. Detta gör 

att barns perspektiv på olika sätt uttrycks och finns med även om det är ”tolkat genom våra vuxna 

ögon” (a.a, s. 22). Ytterligare ett teoretiskt antagande är relevans. Till det begreppet kopplar 

författarna meningsfullhet och igenkänning. I likhet med variationsteori talas det inom UP om 

lärandets objekt och lärandets akt. Lärandets objekt utgörs här av barnens förmågor och kunnande, 

deras förståelse av omvärlden, de läraktiviteter de är involverade i samt de mål som finns att förhålla 

sig till. Barnets värld består av en helhet, men för att lära sig något måste ett innehåll, här definierat 
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som lärandets akt, lyftas fram, diskuteras och reflekteras kring. Lärandet akt handlar om hur barn lär, 

vilket sker på en mängd olika sätt (a.a, 2006). Ytterligare en aspekt som lyfts inom 

utvecklingspedagogiken är metakognitiva dialoger. I förskolans verksamhet innebär detta att 

förskollärarens genom samtal och dialog rikta barnens uppmärksamhet mot det innehåll som valts ut. 

Ännu en betydelsefull aspekt är variation. I UP används variation främst för att ge barnen möjlighet 

att urskilja. För att kunna urskilja något måste det variera, men samtidigt också vara konstant. 

Förskollärarens roll blir att uppmärksamma varje barns sätt att erfara innehållet i det som ska läras in, 

för att visa på den variation i tänkande som finns i barngruppen, samt att skapa förutsättningar för 

variation för varje lärandeobjekt. På så sätt kan variation ge förutsättningar för varje barn att utifrån 

lärandets objekt skapa nya förutsättningar att förstå det innehåll som förskolläraren valt att rikta 

barnens uppmärksamhet mot (Pramling Samuelsson & Asplund, 2003).  

3.2.1 Processer 

Studier där lärare ”hjälper barn att lära sig något som de vuxna anser är bra och viktigt för barnen att 

lära sig” (Pramling & Pramling Samuelsson, 2008 s. 5) visar att för att lyckas med detta måste fokus 

ligga på det innehållsliga i lärandet. Det är av vikt att läraren kan sin teori och kan koppla denna till 

arbetet med barnen samt att läraren utvecklar en specifik arbetsmodell för att målen som satts för 

verksamheten ska kunna nås. Arbetsmodellen som användes i studierna var learning studies som 

grundar sig på variationsteori. Resultat av studierna visar att barnens och lärarens fokus inte alltid är 

det samma vid ett lärtillfälle. Författarna menar att det är viktigt att veta hur man som lärare ska hålla 

fokus på innehållet när en sådan situation uppstår: ”En generell princip för lärande är att barn inte 

alltid tar fasta på de aspekter som läraren har för avsikt att rikta barnets uppmärksamhet mot/…/För att 

inte lärare och barn ska tala förbi varandra måste deras olika perspektiv på något sätt samordnas med 

varandra”. (a.a s. 160). När både barnet och läraren fokuserar samma innehåll kan lärprocessen 

utmanas och fördjupas. På så sätt kan läraren skapa förutsättningar för barnet att utveckla de förmågor 

som barnet ska få möjlighet att utveckla i förskolans verksamhet. Detta ingår i förskollärarens uppdrag 

(Pramling & Pramling Samuelsson, 2008).   

Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson (2014) drar utifrån en studie om gruppstorlek och 

organisation, slutsatsen att lärare i förskolan, måste inta ett barnperspektiv samtidigt som de också är 

lyhörda inför barns perspektiv. Detta för att kunna se och organisera för barnens meningsskapande 

processer. Författarna menar att läraryrket i förskolan är komplext, relationellt och kräver förmågan att 

kommunicera och interagera med andra. Till detta hör också förmågan att organisera för en kreativ 

miljö som erbjuder en variation av möjligheter och material, samt pedagogiska processer där barnens 

lärande kan fördjupas. Studien visar att förskollärare uttrycker att storleken på barngruppen har 

betydelse för vilket lärande som kan ske och hur de kan utmana barnens lärprocesser. En stor grupp 

barn associeras med tidsbrist och känslan av att inte räcka till, samtidigt som det blir svårare att arbeta 

utifrån läroplanens intentioner. En mindre grupp barn möjliggör för förskollärare att arbeta med 

läroplanens strävansmål utifrån sitt pedagogiska uppdrag som lärare. När barngrupperna är stora 

organiseras verksamheten ofta utifrån att lärarna har en fast position i ett rum, medan barnen rör sig 

mellan rummen och de aktiviteter som erbjuds. Detta gör att förskollärarna upplever att det är svårt att 

följa det individuella barnets lärande, utveckling och processer. Den lilla gruppen upplevs ge barn och 

vuxna möjlighet att kommunicera och interagera på ett närmare och djupare plan. Detta ger i sin tur 

förskolläraren större möjligheter att utmana barnens lärande och den process som pågår.   

 

Gustavsson och Pramling (2013) har utifrån variationsteori studerat hur förskollärare på olika sätt 

kommunicerar med barnen när de samtalar om naturvetenskapliga fenomen. Utifrån variationsteori är 
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det viktigt att synliggöra vad barnen behöver veta för att förstå det fenomen som studeras, detta för att 

kunna skapa en läraktivitet där en fördjupad lärprocess kan ske. Resultatet av studien visar flera olika 

tillvägagångssätt när förskollärarna ledde en aktivitet runt det valda innehållet. De tillvägagångssätt 

som visade sig var: 1) att fokusera på variationen hos det fenomen som studerades (en spindel) i 

förhållande till ett annat fenomen (en myra), 2) att uppmuntra barnen att lägga märke till skillnaden på 

namn på olika fenomen (räka och märla) samt 3) att skapa en rollekssituation kring fenomenet (en 

groda som vill klättra i träd). Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv gav det första 

tillvägagångssättet barnen möjlighet till en fördjupad lärprocess genom att förskolläraren utifrån 

barnens diskussioner om spindeln uppmärksammade dem på variationer och skillnader i förhållande 

till myran. Gustavsson och Pramling väljer dock att fördjupa diskussionen om naturvetenskap och 

undervisning i förskolan med hjälp av Nelson (1996, 2009) som menar att människan kan tala om och 

förstå fenomen på flera olika sätt till exempel naturvetenskapligt eller lekfullt. Detta skulle innebära 

att vi istället för att förespråka endast det tillvägagångssätt som bäst svarar mot den 

variationsteoretiska ansatsen, kan välja att se det som att ju fler uttryckssätt förskollärarna har, desto 

fler möjligheter till fördjupat lärande får barnen. Förskollärarnas största utmaning i det tankesättet blir 

att fundera över vilket tillvägagångssätt, till exempel naturvetenskapligt, poetsikt eller lekfullt, som 

bäst lämpar sig för det lärtillfälle som planeras.  

 

Bäckman (2015) studerar matematisk gestaltning med fokus på hur förskolebarn erfar dessa 

aktiviteter, samt hur förskollärare utformar innehållet kring matematik i förskolan. Resultatet visar att 

förskollärarna använder sig både av planerade lärtillfällen och här- och nu situationer med barnen när 

de fokuserar ett matematiskt innehåll. Båda sätten upplevs som problematiska, då både innehållet och 

relationerna till kamraterna ses som viktiga för lärandet. När förskollärarna fokuserar innehållet i en 

läraktivitet, får de svårare att ta in barnens relationer och erfarenheter, när här- och nu situationer 

fokuseras blir förhållandet det omvända. I båda situationerna visar det sig att förskollärarna har svårt 

att närma sig barnens perspektiv, oavsett om de utgår ifrån barnens intresse eller det lärandeobjekt som 

valts ut. Förskollärarna i studien menar att kunskap om hur barn lär och erfar matematik, samt 

didaktiska verktyg, kan hjälpa dem att ta tillvara på lärsituationer i vardagen. Förskollärarna lyfter 

även sitt eget matematikkunnande som en del i arbetet med att utveckla matematikinnehållet i 

förskolan. Studien visar också att förskollärarna är mer bekväma med att utgå från ett här- och nu 

perspektiv, men att de kan tänka sig att arbeta med planerade lärsituationer ibland. Bäckman kopplar 

detta till tanken om att det i förskolan lagts stort fokus på demokratiska värden. Det kan upplevas svårt 

för förskollärare att bestämma vad barn ska lära sig. Bäckman härrör detta dilemma till att det i 

förskolan finns främst två diskurser att förhålla sig till, en skolförberedande diskurs som bygger på att 

barnet behöver vissa kunskaper för att gå vidare till grundskolan samt en diskurs som bygger på barns 

meningsskapande lärprocesser tillsammans med andra. Bäckman menar att det ena inte behöver 

utesluta det andra utan att förskollärare utifrån barnens meningsskapande aktiviteter både kan erbjuda 

förplanerade aktiviteter och här- och nu situationer. ”I båda arbetssätten är lärarens förhållningssätt, 

frågor och didaktiska val av betydelse, men även den kunskap förskollärare har av det aktuella 

området” (s. 221). Studien visar att förskollärare behöver mer ämneskunskaper och mer tid till att 

samtala med enskilda barn för att på bästa sätt kunna utforma ett matematiskt innehåll i förskolan som 

är byggt på både ämneskunskap och barnens erfarenheter.  

3.2.2 Förskolans läroplan och strävansmål 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006, 2007) har genomfört studier i syfte att undersöka hur 

relationen mellan lek och lärande kan se ut i en målstyrd verksamhet. Resultatet visar att lärare är 

eniga om att leken är viktig för lärandet, men att det inte räcker att tala om det, det krävs även 



 

7 

 

handling. Läraren behöver vara kunnig i det område som de ska rikta barnens intresse mot, samtidigt 

som de måste vara lyhörda för barnens erfarenheter. Läraren behöver veta hur fantasi och kreativitet 

kan understödja det lärande som sker, samtidigt som de behöver ha kunskap om det mål som ska nås, 

för att på så sätt kunna staka ut riktningen för verksamheten. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) menar att: ”För att barnen ska bli medvetna om den aspekt av omvärlden som läraren bedömer 

som viktig i förhållande till målen så måste även situationer skapas i vilka barn kan ges möjlighet till 

att lära sig om just detta.”(s. 109) Det är således i första hand viktigt att den vuxne formulerat vilka 

kunskaper som är viktiga för barn att ta till sig i förhållande till de strävansmål som fokuseras, därefter 

kommer kopplingen till barnens intressen. Läraren bör använda sig av leken för att relatera till och så 

småningom nå målen.  

 

Mårdsjö, (2010) beskriver ett utvecklingspedagogiskt perspektiv utifrån sin avhandling om 

”förskollärares strategier för att lära barn lära och hur förskollärare förhåller sig till barn för att barnen 

ska lära sig något på ett meningsfullt sätt” (s. 14) Hon betonar: ”… hur svårt det är att försöka skilja på 

en didaktik där förskollärare utgår från barns intresse och en didaktik där lärare använder barns 

intresse för att kunna utmana deras förståelse, kunskaper eller färdigheter om något, eftersom dessa är 

sammanvävda med varandra” (s.10). Mårdsjö använder begreppet barnperspektiv för att försöka förstå 

skillnaden. Hon menar att ett vanligt sätt att förstå barnperspektiv är att förskollärare ”lyssnar på barn, 

svarar på frågor, bekräftar barns intresse och är lyhörda för hur barn tänker och resonerar” (s. 11). Ett 

annat sätt att beskriva barnperspektiv är att förskollärare tar reda på hur barn tänker och resonerar om 

det de ska lära sig något om och sedan använder denna kunskap för att skapa möjlighet för barnen 

bygga vidare på sin kunskap. Ett tredje sätt är att som lärare, utifrån det som barnen talar om, försöka 

ta reda på vad som hindrar dem från att förstå och därifrån ta sig vidare och lära sig mer. Hon menar 

att det som barnen har svårt att lära sig innehållsmässigt, ska vara det som läraren fokuserar lärandet 

kring. Lärarens uppgift blir att skapa varierande situationer där barnen får möjlighet att ”urskilja det de 

behöver förstå för att kunna ta till sig vad de ska lära sig” (a.a, s. 11). Med ett utvecklingspedagogiskt 

synsätt vägleds barnen genom att riktningen och variationen av sätt att tänka kring innehållet pekas ut 

och synliggörs genom metadialoger mellan barn och vuxna, där också det lärande som sker i 

lärsituationen tas upp och reflekteras kring (Pramling Samuelsson & Asplund, 2003).  

 

Asplund Carlsson (2011) reflekterar över om utvecklingspedagogiken kan vara ett verktyg för att 

förändra ”den sociala ordningens reproduktion” (s.77) i förhållande till förskolans verksamhet samt 

dess begränsningar. Författaren kommer bland annat fram till att utvecklingspedagogiken satt fokus på 

det goda samtalet i förskolan, ett samtal som bygger på metakognitiva dialoger i mindre grupper. Hon 

anser emellertid att det finns för lite forskning om vem som gynnas av utvecklingspedagogikens 

metakognitiva samtal. Hon skriver vidare att förskolan traditionellt sett arbetat mycket tematiskt, där 

olika ämnen varit svagt avgränsade, samtidigt som förskollärarens makt över verksamhetens 

inramning och innehåll varit väldigt stark. Här anser Asplund Carlsson att utvecklingspedagogiken 

kan bidra, inte enbart till barnens lärande utan till ”lärarens utvecklande av barnens lärande” (s. 81). 

Hon skriver att barnens erfarenheter och intressen givetvis ska ligga till grund för hur verksamheten 

utformas, men att det är läraren som ”med läroplanens mål i sikte utformar undervisning och lärande 

så att målen nås” (s. 81). Vidare skriver Asplind Carlsson att den forskning som gjorts inom det 

utvecklingspedagogiska fältet rör ett avgränsat ämnesinnehåll, till exempel naturvetenskap, teknik, 

musik. Denna forskning menar hon har påverkat utvecklingen av förskolans läroplan.  
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3.3 Lyssnandets pedagogik 

Metaforen Lyssnandets pedagogik har sitt ursprung i Reggio Emilias förskolor i Italien. I dessa 

förskolor har pedagogisk dokumentation använts som verktyg för att visualisera barnens läroprocesser 

under många årtionden. När lärare i Reggio Emilia talar om att lyssna menar de inte enbart att lyssna 

till det som går att höra med öronen, utan att lyssna med alla sina sinnen och att lyssna till alla de 

språk, till exempel musik, dans, konstruktion, som människor har möjlighet att höra och se. De talar 

om lyssnande som tid, lyssnande som välkomnande och ett lyssnande som inte är tänkt att ”producera 

några svar utan formulerar frågor” (Rinaldi, 2001, s. 80). Elfström (2013) beskriver arbetet med 

pedagogisk dokumentation i förskolorna i Reggio Emilia som ”ett förhållningssätt och arbetssätt som 

också innefattar komplexa filosofiska och teoretiska perspektiv på demokrati och medborgarskap, 

samt på kunskap, lärande och subjektivitet” (a.a, s.115). Förskoleverksamheten i Reggio Emilia 

bygger på en pedagogisk modell som hämtat inspiration från bland annat Dewey, Piaget och 

Vygotsky. Utifrån dessa konstruktivistiska inspirationskällor har lärare, föräldrar och barn byggt upp 

en verksamhet och ett förhållningssätt som förespråkar en helhetssyn på barnet. Utifrån denna 

helhetssyn ses lärande som kognitivt, logiskt och relationellt. Interaktion, känslor och olika uttryck 

ingår som en likvärdig del av det lärande och den kultur som skapas tillsammans i förskolans 

verksamhet (Häikiö, 2007). I Sverige har det sedan början av nittiotalet funnits intresse för Reggio 

Emilia-inspirerat arbete i förskolan. Lenz Taguchi (2012) beskriver kulturen med Reggio Emilia-

inspiration i Sverige och arbetet med pedagogisk dokumentation som en ”gräsrotsrörelse som kan 

förstås som en motståndskraft mot förgivettagna och normaliserande sätt att se på barns utveckling och 

kunskapsproduktion” (s.18). Detta arbete har möjliggjorts genom att utifrån användandet av 

postmoderna teorier problematisera bilden av barnet som antingen ett (reproducerande) barn som ska 

göras redo för att i skolan fyllas med kunskap eller ett barn som följer en förbestämd biologisk 

utvecklingskurva (barnet som natur). Genom kopplingen till postmoderna teorier kan ett tredje barn 

blir synligt, ett barn som tillsammans med andra barn och vuxna konstruerar kunskap, kultur och sin 

egen identitet (Dahlberg, Moss och Pence, 2011).  

3.3.1 Processer 

Olssons (2009) beskriver en studie där barn, förskollärare och forskare tillsammans och med hjälp av 

pedagogisk dokumentation och teori konstruerar ett problem att undersöka gemensamt. De går in i 

projektet med utgångspunkten att allas åsikter, tankar och antaganden är lika viktiga. Detta gäller såväl 

barn som vuxna. Studien fokuserar på processer, rörelse och experimenterande i små barns lärande. 

Avsikten med projektet är inte att förkasta tidigare teorier utan att tillföra något nytt till de teorier och 

den erfarenhet som finns om och i förskolan. Detta sker genom att utforska ett kunskapsinnehåll 

tillsammans med barnen. Utifrån barns och vuxnas frågor och intressen för ett fördjupat kunnande 

skapas en process. Olssons forskning stödjer sig mot Deleuze och Guattaris filosofiska tankar. Dessa 

tankar tar inte sin utgångspunkt i utbildning eller förskolans verksamhet, men författaren anser att de 

berikar med något nytt och brukbart. Olsson uttrycker att det vid användandet av teorier i förhållande 

till praktik är viktigt att se vad de båda kan skapa tillsammans, vilka nya perspektiv som kan 

synliggöras och bidra till det som redan finns och till de lärprocesser som sker.  

Lenz Taguchi (2000) redogör för en studie där feministiska poststrukturella teorier används för att 

studera om pedagogisk dokumentation kan fungera som verktyg för att arbeta med kontinuerligt 

förändringsarbete i förskolans verksamhet. Författaren anser att om ett förändringsarbete ska vara 

kontinuerligt behöver praktiken vara öppen för ”skillnader, mångfald, osäkerhet och motstridighet” (s. 

274). För att detta ska kunna ske behöver verksamheten organiseras så att konstruktiva möten blir 

möjliga, detta för att den pedagogiska dokumentationen ska kunna granskas kritiskt. Genom att ”lägga 



 

9 

 

praktiken på bordet” (s. 275) och samtala om det man ser möjliggörs det för förskollärare att se på sin 

praktik med nya ögon och utifrån nya teorier. För att detta ska fungera är det viktigt att skapa ett 

samtalsklimat som tar tillvara på de möjligheter till olika tolkningar som kan göras av det som 

betraktas (a.a). Lenz-Taguchi (2012) anser att förskollärare som reflekterar genom användandet av 

pedagogisk dokumentation både kan ifrågasätta dominerande diskurser och skapa ny kunskap om hur 

barn lär. Detta möjliggör för förskollärarna att på nya sätt utmana barnen och det lärande som sker i 

processen kring det innehåll som utforskas. Lenz Taguchi betonar dock att det finns en risk för att 

förskollärare kan fastna i reflekterandet kring de egna handlingarna och diskussioner om 

bakomliggande teorier. Då glömmer de bort att göra barnen delaktiga i arbetet och barnen blir endast 

redskap för förskollärarnas läroprocesser.  

Alnerviks (2013) studie visar att när förskollärare i sin verksamhet, genom arbetet med pedagogisk 

dokumentation, börjar ifrågasätta för givet tagna begrepp och synsätt på kunskap och lärande, skapas 

motsättningar i den pedagogiska verksamheten. Dessa motsättningar leder till en reflekterande och 

granskande praktik som i tur leder till ytterligare motsättningar och handlingar. Genom arbetet med 

pedagogisk dokumentation skapas förutsättningar för en utvecklad och förändrad verksamhet men 

också för ett nytt sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, olika begrepp, miljö och material. För att 

prova sina nya tankar väljer förskollärarna att arbeta i projekt. När ett mer experimenterande arbetssätt 

i ett projekt provas, kan fakta, fantasi och estetiska uttryckssätt ställas i relation till barns tankar och 

hypoteser om det kunskapsområde som valts ut. I sin studie talar Alnervik om ”potentiella minicykler 

för lärande” i förhållande till läroplanens strävansmål (se Alnervik, 2013, kap. 6). Alnervik beskriver 

det hela som ”en tratt som öppnar sig och som innehåller potentiella minicykler av lärande mot 

läroplanens strävansmål. I detta lärande står barns intentioner i centrum och i relation till de 

målområden som finns i förskolans läroplan” (a.a., s.178). De potentiella mini-cyklerna skapas när ett 

utforskande av kunskapsområdet genom pedagogisk dokumentation diskuteras och analyseras. 

Diskussionen får sedan ligga till grund för nya utmaningar inom projektet och i miljön, vilket i sin tur 

leder till nya minicykler. Genom att utforma en experimenterande verksamhet ges barn och vuxna 

möjlighet att ställa sig i relation till läroplanens strävansmål genom ett experimenterande arbetsätt i 

förhållande till ett kunskapsområde. (Alnervik, 2013). 

Elfström (2013, 2015) anser att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som klarar av att leva upp till 

det dubbla budskap som finns i läroplanen. Det dubbla budskapet beskrivs som att samtidigt som det 

finns ramar för förskolans innehåll, är det barnens intressen och intentioner som verksamheten ska 

byggas på. Författaren menar att arbetet med läroplanens krav på systematiska kvalitetsarbete kräver 

stora kunskaper om både teori och praktik. Dessa kunskaper behövs för att förskollärare kritiskt ska 

kunna granska dokumentations- och utvärderingsformer för att finna den som fungerar bäst för den 

egna verksamheten. Samtidigt ska de former som väljs kunna granskas utifrån nationella 

bedömningsgrunder. Författaren har i en studie följt en avdelnings arbete med pedagogisk 

dokumentation under ett år. Det projekt som arbetades med hade tydligt naturvetenskapligt fokus. 

Elfström deltog i verksamheten som observatör, samt i avdelningens planeringsmöten. I analysen av 

arbetet ser författaren att det skedde ett kontinuerligt utvärderingsarbete i syfte att skapa meningsfulla 

aktiviteter att utmana och utforska tillsammans med barnen. Utvärderingsarbetet rörde även barnens 

frågor kring det som skedde och som intresserade dem. Elfström menar att detta i sin tur påverkade 

organisation av tid, rum, material och hur det som skedde dokumenterades. Hon anser också att arbetet 

med pedagogisk dokumentation kan tillföra ytterligare en aspekt på förskollärares uppdrag:  

Det handlar om att ta tillvara uppdraget att ge barnen tillgång till vårt samhälles kunskap och 

kultur men samtidigt uppvärdera barns egna potentialer av lärande, kunskapande, subjektskapande, 
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meningsskapande och förhandling. Den här kunskapssynen vill därför utgöra ett tillägg till den 

kunskapssyn som skrivits fram i läroplanen, för att ytterligare vidga synen på kunskap och lärande. 

(s. 183)    

Elfström (2015) drar slutsatsen att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan ge barn och 

vuxna i förskolan möjlighet att utöva inflytande på samhället runtomkring istället för att enbart 

påverkas av samhället och statens tankar och intentioner om verksamheten.  

 

3.3.2 Förskolans läroplan och strävansmål  

Olsson anser att det är viktigt att förskollärare gör ett val om vilket kunskapsinnehåll man vill fokusera 

och vilka teorier om kunskap och lärande man vill koppla till det som avses undersökas innan ett 

projekt startas. Detta val bör ske även om man inte tänkt arbeta utifrån ett förutbestämt mål eller 

målområde. Valen blir istället ”såväl en utgångspunkt för arbetet med barnen som ett kontinuerligt 

pedagogiskt redskap”(s. 29). Olsson anser att det är: ”…problematiskt att tala om lärande och kunskap 

i så förenklade ordalag, som om det vore möjligt att förbereda, övervaka, kontrollera och utvärdera 

eller mäta utifrån en fördefinierad måttstock” (s. 201). Eftersom kunskap inte är något statiskt behövs 

det ett arbetssätt som kan ta sig an det komplexa som uppstår när barn och vuxna undersöker och 

utforskar det som intresserar dem. Eftersom problemet konstrueras samtidigt som läroprocessen pågår 

och även drivs av det som för tillfället intresserar barnen mest kan det också förändras under tiden som 

ett projekt pågår (a.a, 2009).  

Bjervås (2011) anser att de nya omformulerade målen i läroplanen som rör språk, matematik, 

naturvetenskap och teknik har kommit till efter att regeringen efterlyst skolförberedande verksamhet i 

förskolan för att barnen ska ha goda möjligheter att få en bra start i det livslånga lärandet som startar 

redan i förskolan. Bjervås nämner forskning som tyder på att vuxnas föreställningar om barn och 

barndom är påverkade av den kunskapsekonomiska diskursen om den aktive, självständige och 

lärande individen, vilket i sin tur påverkar hur de uttrycker sig kring barn och barndom. I en studie 

med fokus på hur förskollärare talar om barn granskar hon kritiskt ett arbetslags pedagogiska 

dokumentation utifrån hur de uttrycker sig om barn. Hennes resultat visar att förskollärarna talar om 

och bedömer barnens förmågor i förhållande till det som sker när de reflekterar kring den pedagogiska 

dokumentationen. De förmågor som lyfts fram är oftast positiva, men placeras i barnen istället för de 

sammanhang barnen befinner sig i. Författaren påpekar vikten av att förskollärare är vaksamma på vad 

de lyssnar efter när en dokumentation läses eftersom det är lika lätt att fastna i en positiv diskurs om 

barn som en som upplevs negativt. Samtidigt påpekar Bjervås att dokumentation som synliggör barns 

meningsskapande lärprocesser och egna frågor är ett bättre alternativ än dokumentation som utifrån 

fastställda kriterier och mål gör bedömningar av vad barn ska kunna.  

 

Alnervik (2013) menar att för att kunna utveckla och förändra verksamheten måste förskollärare vara 

medvetna om att olika teorier och synsätt påverkar hur vi ser på barn, kunskap och lärande. Hon menar 

att det är svårt att arbeta med pedagogisk dokumentation om fokus är på mål – resultat, eftersom det 

påverkar nyfikenheten. Förskolläraren kan vara nyfiken på hur barnen förstår, men har ändå bestämt 

vilka mål som ska nås och vad som ska ses i förväg. I ett målrelationellt arbete kan förskolläraren vara 

medveten om sina mål (flera), men ändå vara nyfiken. Förskollärarna i Alnerviks studie diskuterar hur 

strävansmålen i läroplanen ska tolkas i förhållande till det barnen gör i projektet: ”Hur ska barnens 

intentioner balanseras mot strävansmålen? I stället för att bestämma målen först, bestäms 

kunskapsområdet genom det gemensamma projektet och sen får barnen visa vilken riktning projektet 

ska ta” (s. 151). Förskollärarna i studien strävar efter att skapa en miljö på förskolorna som gör det 
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möjligt för barnen att ställa sig i relation till och experimentera med en mängd material, frågor och 

hypoteser inom det kunskapsområde som valts ut för projekten. 

Lindgren Eneroth (2014) studerar förskollärares samtal om pedagogisk dokumentation. Studien visar 

att förskollärare förknippar pedagogisk dokumentation med att lärprocesser ska synliggöras och att 

detta arbete är förknippat med stor osäkerhet. Författaren menar att osäkerheten uppstår utifrån att 

förskollärarnas samtal kring barns lärprocesser tenderar att handla om vad barnen uppnått istället för 

att fokusera själva processen. Studien visar att det fortfarande efterfrågas mallar (jfr Skolinspektionen, 

2011, 2012) för att den pedagogiska dokumentationen ska få ”rätt utseende” (Lindgren Eneroth, 2014, 

s. 137). Studiens resultat visar även att förskollärarnas diskussioner i huvudsak kretsar kring lärande. 

Lindgren Eneroth drar slutsatsen att både implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen samt 

forskning om och utifrån pedagogisk dokumentation har bidragit till att förskollärare nu diskuterar det 

som sker i förskolan och sitt förhållningssätt i förhållande till lärande. Författaren konstaterar att 

samtal som rör det enskilda barnet är mer förekommande i relation till den pedagogiska 

dokumentationen än samtal som rör hela barngruppen och förskollärarnas förhållningssätt. Detta kan 

enligt författaren bero på läroplanen skrivningar om att varje enskilt barns kunnande ska 

dokumenteras. Förskollärarna i studien är tydliga med att de nya reviderade strävansmålen som rör 

traditionella skolämnen står i fokus för deras arbete med pedagogisk dokumentation. De är också 

tydliga med att de ser arbetet i förskolan som viktigt för att förbereda barnen inför en kommande 

skolstart. Samtidigt uttrycker förskollärarna att det skapar en osäkerhet att arbeta både med 

lärprocesser och ett uttalat kunskapsinnehåll samtidigt.  

4 TEORI OCH CENTRALA BEGREPP 

 

I följande avsnitt beskrivs kort postmoderna teorier inom forskning samt bakgrunden till det 

målrelationella perspektiv och de centrala begrepp som används i analysen av materialet. Dessa teorier 

och begrepp hjälper till att belysa och fördjupa förståelsen för vad ett målrelationellt perspektiv kan 

innebära. Det målrelationella perspektivet har inspirerat mig till att analysera den projektprocess som 

studien bygger på. 

4.1 Postmoderna teorier och forskning 

Emellanåt används slarvigt begreppet postmodern om många av de teorier som börjar på ordet post. 

Detta beror förmodligen på att de har en del gemensamt och kan vara svåra att skilja åt. Bryman 

(2011) beskriver postmoderna teorier som ”synnerligen svårt att beskriva konkret” (s. 637). Med detta 

menar han att postmodernister själva vänder sig emot att det finns en fast objektiv verklighet att fånga, 

det som genom forskning går att beskriva är endast en av flera olika och möjliga tolkningar. Detta gör 

att resultat blir svåra att generalisera, kunskapen som genereras är endast ”relativ, dvs varje 

beskrivning är bara en av många tänkbara sätt att återge den sociala verkligheten” (a.a s.637). Bryman 

menar att detta skapar en osäkerhet kring vad vi kan kalla kunskap och vad vi kan dra för slutsatser om 

den forskning som bedrivs. Postmodernister själva anser att det inte finns någon neutral kunskap - 

genom språket låser vi fast normer och skapar diskurser om kunskap och den social verklighet vi 

befinner oss i (a.a, 2011).  
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4.2 Ett bricolage av teorier 

Lind (2010) beskriver den teoretiska grunden av sin avhandling som ett ”bricolage av 

konstruktionistisk kulturteori” (s. 16). Ett bricolage består av flera olika delar, hopsatt av de verktyg 

som finns tillgänglig för den som skapar (Kvale & Brinkman, 2014). Lind (2010) beskriver hur hon 

med hjälp av metaforen bricolage kunnat göra kopplingar mellan olika begrepp och metoder, hämtade 

från flera olika håll, Hon menar att de kopplingar hon gör får plats inom det teorifält som benämns 

poststrukturalism. Lind beskriver poststrukturalism som en teori som riktar in sig på språk och 

språkets betydelse för hur människor skapar mening i de sammanhang de befinner sig i, socialt och 

kulturellt. I dessa olika sammanhang skapar språket, och den mening och representation som språket 

ges, olika diskurser. Dessa diskurser ska enligt poststrukturalismen inte ses som återgivningar av 

verkligheten utan som skriftliga, talade, visuella tecken som representerar föreställningar av 

verkligheten. Lind menar att varje teoretiskt rum har ett motsvarande praktiskt rum, detta gör att 

språket i ett poststrukturalistiskt rum studeras som ”handling eller händelse, det vill säga som aktivitet 

eller process eller som en ’performativ diskursiv praktik’” (Lind, 2010, s. 17). Detta kan tolkas som att 

det språk, de ord, de handlingar som teorin för med sig samt vår förståelse av dem, påverkar praktiken. 

Detta omvandlar praktiken och sätter den i rörelse, samtidigt som praktiken i sin tur skapar handlingar 

och material som sätter teorin i rörelse, omvandlar den och skapar nya begrepp och teorier. Lind 

(2010) anser att poststrukturalismen ger mening åt sådant som tidigare valts bort av forskare som 

mindre betydelsefullt. Hon talar om avvikelser, undantag och det som tidigare varit osynligt. Genom 

att leta efter det som skapar sprickor i de sanningar som finns i vårt samhälle/sammanhang kan nya 

spännande saker uppträda och ge liv och rörelse åt de processer som pågår:   

Inom poststrukturalistisk diskurs ses ’Barnet’ inte främst som naturligt/biologiskt (Piaget) eller 

socialt/kulturellt (Vygotskij, Mead) utan som en ideologisk/politisk konstruktion inom historiska 

och kulturellt specifika diskursordningar och diskursiva praktiker. Inom poststrukturalistisk 

forskning undersöks därför dessa ordningar och praktiker som maktordningar i dess produktion av 

barnet (eller eleven) som subjekt. (s. 29) 

Olsson (2009) skriver att Michel Foucaults poststrukturella teorier har gett forskare och förskollärare 

redskap att kritiskt granska de utvecklingspsykologiska teorier som länge angett vad som anses vara 

normalt för ett barn i förskoleåldern. Dessa teorier har också skapat möjlighet att prova nya metoder 

som motsäger sig den inlärningstradition i vilken den vuxne har ansvar för att överföra generell 

kunskap till barnet (a.a, 2009). Inom poststrukturalistisk teori talas det om att subjektet blir till utifrån 

hur det väljer att positionera sig. Detta görs till exempel genom de ord och handlingar man väljer att 

använda och uttrycka sig med. I förskolan finns det ofta relativt fasta positioner som barn, flickor, 

pojkar, förskollärare, vuxen etc. Att röra sig inom dessa positioner innebär att veta hur man förväntas 

vara, vad som bör eller inte bör sägas och göras. När barn och vuxna sedan går hem för dagen, 

positionerar de sig utifrån de nya sammanhang de kliver in i, till exempel lillasyster, mamma, sambo, 

singel. Det kan vara en trygghet att veta hur man förväntas att vara och uppträda, men det kan också 

låsa fast positioner som kan vara svåra att bryta sig ur (Lind, 2010).  

4.3 Målrelationella lärprocesser och rhizom 

Linds (2010) studie beskriver de översättningar och relationer som uppstår i mötet mellan olika 

material, ord och människor i estetiska läroprocesser. Detta kallar hon målrelationella lärprocesser. 

Hon menar att bildskapande traditionellt ses som återskapande av konst och konstarter vilket hon 

kallar målrationellt lärande. För att beskriva de målrelationella lärprocesserna använder hon sig bland 

annat av Deleuze och Guattaris metafor om rhizom:  
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de använder en annan växtmetafor inom biologi, ’rhizom’ ett rotsystem hos t.ex. vitsippor, 

lökväxter, kvickrot, näckrosor. Dessa förökar och breder ut sig horisontellt och inte som träd 

metaforen med en vertikal, hierarkisk ordning. Deleuze och Guattari menar att nomadiskt tänkande 

har ett rhizomatiskt förlopp med tankeutskott (växter) som skjuter iväg med underjordiska rotskott 

som gör att nya växter (tankar) dyker upp på oförutsägbara platser./…/ Rhizom som social 

organisering beskriver också en förskjutning från en klassisk tankestruktur med en början, mitt och 

ett slut. (a.a s. 48) 

Denna nomadfiliosofi är enligt Lind (2010) användbar eftersom den tar tillvara på det nyckfulla och 

tillåter barn och vuxna följa det som intresserar dem i processen. Genom att göra detta rör sig 

processen och låses inte fast i en förutbestämd riktning. Detta innebär att de vuxna måste skapa sig en 

annan relation till mål än den så vanliga tanken om att mål och resultat hör ihop. Nomadfilosofin 

förflyttar tanken från vad subjektet är till vad det kan bli. Lind använder Foucaults teorier om 

diskurser som sanningsregimer i kombination med nomadfilosofins tanke om att allt alltid är i rörelse, 

i tillblivelse. Genom att tillåta processen att ta nya vägar, att följa spår som kanske inte är sedda som 

vanliga eller riktiga kan man få syn på det som i sammanhanget är förgivettaget. Det är först när man 

kan se att den diskurs som man befinner sig i har blivit normaliserad, det vill säga, det normala sättet 

att handla och uttrycka sig på som man kan göra motstånd mot diskursen och på så sätt börja skapa 

nya sanningar och diskurser (a.a 2010). Lind hävdar att: 

I en målrationell undervisningspraktik finns ofta redan svaren formulerade i frågan och ruvande i 

uppgiften. Där blir pedagoger och lärare mycket upptagna med att kontrollera, korrigera och 

försöka återföra barn till den rätta kunskapsvägen. I en post-strukturell och mål-relationell 

undervisningspraktik kan nya impulser, kopplingar och begrepp hela tiden frigöra nya vändningar 

och sätt att undersöka, gestalta och tänka om både frågans och uppgiftens funktioner. Detta kan 

såväl barnet, eleven som läraren involveras i som en förhandlande lärprocess. (a.a, 2010, s. 359) 

Författaren anser att detta rhizomatiska tänkesätt skiljer sig från ett målrationellt sätt att tänka om mål 

– resultat, där resultat går att bedöma och värdera i förhållande till målet som satts. Genom att arbeta 

relationellt med målen istället för rationellt mot dem förskjuts inte målen, det öppnar istället upp för 

nya sätt att arbeta med mål menar Lind (2010).  

4.4 Centrala begrepp kopplade till studien 

Följande begrepp, inspirerade av Linds beskrivning av ett målrelationellt perspektiv används i 

analysen av datamaterialet. 

4.4.1 Positioner 

Lind (2010) anser att traditionellt sett kan man, utifrån ett målrationellt tänkande, säga att det är den 

vuxne som tillåtits bestämma riktning på det som ska undersökas i förskolans verksamhet. Ett 

målrelationellt arbetssätt på en förskola skulle istället kunna innebära att barn och vuxna under 

arbetets gång kan skifta positioner i förhållande till det kunskapsområde som undersöks. Att kunna 

skifta position innebär att ”subjekt kan förhålla sig och därmed relatera sig i specifika sammanhang 

till de olika sätt, och även på för tillfället ’bästa sätt’, på vilket man kan ta i bruk olika diskurser på” 

(a.a, s. 96). Begreppet positioner kommer i denna studie att användas för att med utgångspunkt i den 

pedagogiska dokumentationen studera hur barn och vuxna rör sig mellan olika positioner och hur de i 

dessa väljer att förhålla sig till exempel till att instruera, vara den som förklarar, den som frågar eller 

den som lyssnar.  

4.4.2 Riktningar 

Lind (2010) hävdar att det i ett målrelationellt arbetssätt inte finns en given utgångsposition i 

lärprocessen, det vill säga den startar mitt i. Alla deltagare i lärprocessen tillåts medverka till att 
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riktningen på det som undersöks ändras och att innehållet förändras. I och med att innehållet tillåts 

förändras och ändra riktning utifrån deltagarna i lärprocesserna kan inte heller specifika mål- och 

kunskapsområden vara förutbestämda eller uteslutna ur ett projekt. Med detta tankesätt vill Lind lyfta 

ett arbetssätt som inte utgår från förbestämda mål, planer och riktningar. Det är en läroprocess som går 

att gå in i från flera olika håll, som tillåts ta flera olika ”vägar för att söka upp, undersöka, utprova, 

konstruera, formulera och värdera kunskaper på”( a.a, s. 70). Begreppet riktning kommer i denna 

studie att användas för att, med utgångspunkt i den pedagogiska dokumentationen, studera hur det som 

undersöks ändrar riktning och förändras under projektets gång.  

4.4.3 Kopplingar 

Linds (2010) studie beskriver de relationer som uppstår i mötet mellan olika material, ord och 

människor i estetiska läroprocesser. Lärprocesserna uppstår i en kreativ miljö utifrån ett gemensamt 

intresse bland barn och vuxna. Detta intresse ligger till grund för de lärprocesser som sker och 

utmanas med hjälp av pedagogisk dokumentation. Både barn och vuxna är med i alla delar av 

processen med pedagogisk dokumentation, dokumenterande, reflekterandet, tolkandet och 

analyserandet. I arbetet finns inga förbestämda mål, det viktiga är istället att det finns möjlighet att 

göra kopplingar mellan olika material och tankar under tiden som lärprocessen pågår. Begreppet 

kopplingar kommer i denna studie att användas för att studera vilka kopplingar barn och vuxna gör 

mellan miljö, material och människor under det aktuella projektets gång och hur detta synliggörs i den 

pedagogiska dokumentationen.  

5 METOD  

 

Följande avsnitt beskriver en kvalitativ ansats, förskolan där materialet samlats in, material, urval, 

trovärdighet, generaliserbarhet och giltighet. I avsnittet berörs även etiska aspekter samt 

databearbetning och analysprocess 

5.1 En kvalitativ studie 

Kvalitativa studier beskrivs ofta som tolkande, konstruktionistiska och induktiva, det vill säga att ny 

teori genereras ur de resultat som forskningen bidrar till (Bryman, 2011). Denna studie är en kvalitativ 

studie av en projektprocess dokumenterad med pedagogisk dokumentation. Studien är inspirerad av 

etnografi och det som det som Bryman (2011) benämner mikro-etnografi. En etnografisk studie 

innebär oftast att forskaren spenderar lång tid i en verksamhet för att skapa sig en förståelse för det 

som ska studeras. Inom ramen för en magisteruppsats finns inte denna möjlighet i avseende av tid. Jag 

har som förskollärare själv varit delaktig i den projektprocess som analyseras och i att skapa den 

pedagogiska dokumentationen som beskriver processen. Genom det har förutsättningar för att göra en 

mikro-etnografisk studie skapats. Det etnografiska perspektivet innefattar att försöka förstå människor, 

deras åsikter och handlande i det sammanhang de befinner sig i (a.a). Genom att vara en del av 

sammanhanget påverkar forskaren det som sker och är på så sätt aldrig objektiv Roos (2014). En 

grundlig sökning på
 
ERIC, NB-ECEC, Libris, Google Scholar, Avhandlingar.se och Uppsatser.se visar 

att det finns få studier där förskollärare själv analyserat sitt material. Eftersom det i etnografiska 

studier tar tid att sätta sig in i det sammanhang som studeras, ser jag fördelar med att förskollärare, 

med den förståelse för sammanhanget de har, studerar sin egen praktik. 

5.2 Förskolan 
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Förskolan i studien är sedan många år Reggio Emilia-inspirerad och arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Arbetet med pedagogisk dokumentation beskrivs som att tillsammans med barnen 

följa och utforska händelser och ting i olika projekt utifrån ett projektinriktat arbetssätt. 

Projektarbetena på förskolan utgår alltid från ett för hela förskolan gemensamt tema eller ett för 

förskolan prioriterat utvecklingsområde. Området bestäms bland annat utifrån förskollärarnas, 

föräldrarnas, förskolechefernas och ateljeristornas utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet 

från läsåret innan. Ateljeristans roll är att utifrån sina kunskaper om estetik ge ytterligare dimensioner 

till det utforskande som pågår i projektet på de olika avdelningarna. Hennes roll är inte att utbilda 

någon i estetiska ämnen utan att vara en del av de projektprocesser som sker bland barn och vuxna på 

den aktuella avdelningen. När beslutet om förskolans gemensamma projekt är taget är det upp till varje 

avdelning att utifrån barnens intressen och intentioner välja fördjupning i form av avdelningens 

projekt. Varje enskild avdelning har ett eller ett par utvecklingsområden för den egna avdelningen med 

sig in i projektet. För att möta läroplanens krav på att systematiskt dokumentera och utvärdera samlas 

avdelningarnas projektprocesser i en Powerpoint- presentation (PP). Denna PP har en specifik 

utformning som är lika för alla förskolor inom enheten och beskrivs mer ingående under avsnittet 

material. En PP-presentation är i sin uppbyggnad ett linjärt verktyg, men den projektberättelse som 

samlas i den är oftast inte linjär till sitt slag, utan går hit och dit. Detta slingriga arbete är vad forskare i 

det förskoledidaktiska fältet kring pedagogisk dokumentation kallar rhizomatiskt, vilket beskrivits 

ovan/i teorikapitlet (jfr Dahlberg & Moss, 2005; Olsson, 2009; Lind 2010; Elfström, 2015). Detta 

rizhomatiska perspektiv är för den aktuella förskolan ett perspektiv som utmanar, försvårar, ställer till 

det och samtidigt gör det roligt att arbeta med projektprocesser och pedagogisk dokumentation. Det 

rhizomatiska perspektivet gör att jag som förskollärare inte alltid vet var jag är på väg tillsammans 

med barn och kollegor, vilket i sin tur det gör att jag inte alltid vet vad målet för det vi gör är eller kan 

komma att bli inom ramen för ett projekt. I förskolans arbetsbeskrivning finns det beskrivet hur 

förskolan resonerar kring måluppfyllelse och resultat:  

 
Vi arbetar inte med måluppfyllelse då vi menar att vi inte kan mäta resultat. Vårt sätt att arbeta 

med förskolans strävansmål är att fokusera aktuella kunskapsområden och inte specifika 

kunskapsresultat. /…/ Vi ställer oss i relation och dialog till läroplanens strävansmål, men vi ställer 

oss också i relation till barns sätt att relatera till kunskapsområdet. 

  

Förskolan beskriver att den pedagogiska miljön och ett varierat material som erbjuds ska ge barnen 

möjlighet att leka, utforska och lära inom de målområdena som beskrivs i läroplanen. De menar att 

barn sällan utforskar ett område i taget utan står i relation till flera målområden samtidigt. Detta ställer 

stora krav på förskollärarna som, förutom att ha god kännedom om läroplanens alla målområden, 

behöver ställa sig frågor som vad är språk och vad är teknik i en dokumentation där två barn 

förhandlar om klossar, symboler och begrepp i t.ex. en byggsituation. Man menar på förskolan att 

verksamheten utvecklas systematiskt när observationer och dokumentationer från det aktuella 

projektet ställs i relation till samtal, reflektioner, facklitteratur, teorier och läroplanens strävansmål. 

Det gemensamma projekt som studerats är Lekvärldar och utforskande lärande och syftet för projektet 

formulerades enligt följande: ”När nu lärande betonas i förskolans verksamhet framträder ett behov av 

att problematisera och på nya sätt förstå leken, vilken varit ett signum för förskolans verksamhet. /…/ I 

projektet vill vi utforska vad som sker i ett möte mellan ett lekpedagogiskt arbetssätt och ett 

utforskande lärande.” En lekvärld kan kort beskrivas som en fantasivärld som barn och vuxna skapar 

tillsammans baserat på barns lekkompetens och vuxnas erfarenhet av konst och vetenskap. En lekvärld 

kan ta sin utgångspunkt i exempelvis barnlitteratur, en berättelse eller något som väcker starka känslor. 

En lekvärld utifrån litteratur kan kombineras dans och musik, men även till läroplanens målområden 

exempelvis naturvetenskap, matematik, teknik eller språk (jfr.Lindqvist, 1995; Nilsson (2011). 



 

16 

 

5.3 Material 

Bryman (2011) menar att datamaterial i en etnografisk studie kan bestå av många olika delar t.ex., 

intervjuer, samtal, dokument, bilder, filmer, observationer av miljö, etc. Roos (2014) anser att 

medvetenheten om hur man i forskningssammanhang lyssnar på barn måste öka. Barn talar och 

uttrycker sig på en mängd olika sätt, inte enbart genom samtal, vilket gör att det är en fördel att 

använda insamlingsmetoder som kan fånga fler uttryckssätt än det verbala. Roos skriver att pedagoger 

tenderar att ge den som är mest verbal tolkningsföreträde och detsamma gäller för forskare. 

Pedagogisk dokumentation ser jag som ett sätt att motverka dessa tendenser, genom att låta 

pedagogisk dokumentation vara ett verktyg som sätter fokus på processen och barns och vuxnas olika 

sätt att positionera sig samt förhålla sig till det som sker, till miljö och material och genom olika 

uttryckssätt. Pedagogisk dokumentation som datamaterial beskrivs inte i dagens metodböcker. Under 

de senaste åren har studier genomförts där forskare tillsammans med barn och pedagoger genom 

användandet av pedagogisk dokumentation fördjupat sig och analyserat processer inom ett 

kunskapsområde (jfr Olsson, 2009, Elfström, 2013, Unga, 2013). Materialet som den studerade 

avdelningen valt att samla i sin PP består av bilder, filmer, barnens alster samt skriven text och är en 

del av avdelningens systematiska kvalitetsarbete. Detta material är också studiens empiri. En 

semistrukturerad gruppintervju har genomförts med deltagande förskollärare (se bilaga 

III)..Gruppintervjun genererade mer material till studien och möjliggjorde en djupare analys av 

materialet. En semistrukturerad intervju beskrivs av Bryman (2011) som en intervjuform som ger 

informanten stora möjligheter att utforma svaren och att samtala kring dem. En intervjuguide fanns 

med som stöd under samtalets gång En fördel med att samtalet skedde i grupp är att dialogen 

deltagarna mellan gav olika aspekter av projektprocessen och tillät deltagarna att diskutera sådant som 

de annars eventuellt inte tänkt på att nämna själva. Materialet från förskolan är inte insamlat med 

avsikt att ingå i en studie utan en projektprocess från avdelningens vardag. Enligt Bryman (2011) är 

detta inget hinder för en studie så länge det finns tillräckligt med tillgänglig data som efter en analys 

kan bidra med kunskap relevant för andra inom det samhällsvetenskapliga fältet. Ett tillägg kan vara 

att kunskapen även ska vara relevant för den praktik och profession som har kopplingar till det 

material som studeras, det vill säga förskolor och förskollärare. PP-presentationen används i den 

aktuella förskolans verksamhet som ett sätt att samla en del av den pedagogiska dokumentation, som 

görs inom ramen för projektet, till en greppbar ”projekt- berättelse”. Det finns en reflektionsmall (se 

bilaga I) i PP-presentationen som kommit till för att öka läsbarheten av materialet för andra än de som 

gjort den. Frågor i mallen bidrar till att reflektioner på ett tydligare sätt skrivs ner och följs upp, samt 

att kopplingen till läroplanen sker kontinuerligt. Den pedagogiska dokumentationen i kombination 

med mallen ger möjlighet att analysera de lärprocesser som skett. Mallen i PP-presentationen följer 

förskolans pedagogiska år, vilket innebär att det i mallen finns vissa hållpunkter. Det står till exempel 

att efter en observationsperiod i augusti/september ska en fördjupning göras i oktober. I november och 

i april sker det en kollegial utvärdering av varje avdelnings arbete, osv. Dessa tillfällen samt några till 

finns inlagda i PP-presentationen från starten av projektet/läsåret. Att följa det pedagogiska året ger 

struktur för det systematiska kvalitetsarbetet och ser även till att den utvärdering av verksamheten som 

ska göras sker kontinuerligt under året. En ateljerista, utbildad i musik och drama, var delaktig i den 

pedagogiska dokumentationen de första sex veckorna på avdelningen. Övrigt material är insamlat av 

de tre förskollärarna på avdelningen. 

5.4 Urval 

Urvalet av material är vad Bryman (2011) definierar som målstyrt. Detta innebär ”sådana urval 

handlar i huvudsak om att välja ut enheter (individer, organisationer, dokument, avdelningar och så 
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vidare) med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats” (s. 350). Jag valde att 

analysera en projektprocess från min egen förskola och syftet formulerades utifrån frågor som är 

aktuella för förskolans verksamhet. Repstad (2007) berör att läroböcker i vetenskaplig metod gärna tar 

upp aspekter av varför det kan vara klokt att välja att genomföra sin studie samt samla in material 

någon annanstans än i den verksamhet man själv arbetar. Argument som används är till exempel att 

det kan vara svårt att hålla distansen och vara opartisk. Det gäller i synnerhet om det finns personliga 

relationer till de som ingår i studien. Repstad tillägger dock att det också kan vara en fördela att ha 

närhet och förförståelse för det som studeras:  

 

… invändningarna inte är några absoluta argument mot att sätta igång, om det i övrigt finns goda 

skäl att göra det. Invändningarna är snarare något man måste ha i bakhuvudet hela tiden. Det kan 

också hända att de som varnar för att forska på hemmaplan underskattar eller inte ser de fördelar 

som detta kan innebära. (a.a s. 40) 

Löfgren (2014) anser att det är viktigt att studier som utgår ifrån förskollärares berättelser om sin 

verksamhet utförs. Detta eftersom ”det kan ge nya insikter om vad det innebär att var förskollärare och 

om många berättelser skrivs fram kommer bilden av yrket i samhället att förändras till det bättre” 

(s.147). Löfgrens exempel på berättelser kommer från intervjuer med förskollärare, men en berättelse 

också kan ta formen av en projektprocess, skapad och dokumenterad tillsammans av barn och 

förskollärare i en förskolas verksamhet. Det finns delade meningar om i att forska i och på sin egen 

praktik. Med stöd av skollagen och läroplanen som säger att förskollärares uppdrag, på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, bland annat är att dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten i 

förskolan väljer jag att se fördelarna som större än nackdelarna. Genom att forska i och på den egna 

praktiken kan förskollärare vetenskapliggöra det som sker i förskolans verksamhet och, som Löfgren 

(2014) påpekar, höja yrkets status och öka förskollärares professionalitet.  

5.5 Trovärdighet, generaliserbarhet och giltighet 

Trovärdighet beskrivs av Bryman (2011) som att säkerhetsställa att det finns tillräckligt med 

datamaterial för att kunna studera det som syftet avser och utifrån detta dra slutsatser. Den 

pedagogiska dokumentation som studeras och analyseras är inte del av ett pågående projekt utan 

avslutat. Detta innebär att det inte finns möjlighet att komplettera materialet tillsammans med de barn 

som var delaktiga. Det är däremot ett rikt material och de förskollärare som arbetade med projektet 

fanns tillgängliga för frågor. Enligt Larsson (2005) är transparens viktigt för en kvalitativ studie. I 

detta sammanhang innebär transparens en rik beskrivning av det material som ska analyseras samt av 

forskarens förförståelse för detsamma. Detta görs för att läsaren ska få en bild av det datamaterial som 

används samt hur forskarens förförståelse påverkats av att vara en del av det som undersöks. Samtidigt 

som materialet ska beskrivas utförligt är det viktigt att den eventuella teori och/eller de begrepp 

forskaren valt att analysera sitt material utifrån förblir synligt och inte försvinner i de rika 

beskrivningarna. En utmaning när eget material analyseras är att inte låta den egna förförståelsen stå i 

vägen för det utvalda perspektivet under analysarbetet (a.a). En studie som denna handlar om, att 

försöka se den pedagogiska dokumentationen, insamlad i en verksamhet det finns stor förförståelse 

för, i ljuset av nya teorier och begrepp. Det är viktigt att förhålla sig kritiskt granskande till det 

material som analyseras. Att vara en del av den kontext där materialet samlats in ställer även krav på 

den som formulerar sig. En författare med stor förförståelse kan läsa mellan raderna, men kan inte ta 

förgivet att eventuella framtida läsare kan göra detsamma. Generaliserbarhet är enligt Thornberg och 

Fejes, (2009) en flitigt diskuterad fråga inom kvalitativ forskning. Begreppet härstammar från 

kvantitativ forskning och där i formen av att resultat bör vara statistiskt generaliserbart och överförbart 

till hela populationen. Inom kvalitativ forskning blir detta svårt eftersom forskningen ofta är bunden 
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till den kontext där datamaterialet är insamlat. I detta sammanhang kan generalisering i stället handla 

om hur väl läsaren kan känna igen och identifiera den process som beskrivs, om läsaren får nya idéer 

att prova i sin egen praktik eller att läsaren genom studien kan förstå sig själv eller sitt sammanhang ur 

ett nytt perspektiv. I en studie som utgår från en projektprocess verkar detta synsätt användbart i 

förhållande till resultatet. Enligt Roos (2014) handlar giltighet om att ställa sig frågan om man som 

forskare mäter det man avser att mäta. Ställs rätt frågor i förhållande till syftet, görs observationer i 

rätt sammanhang, bidrar forskningen till nya ord, begrepp och metaforer. Ett sätt att säkerhetsställa att 

jag som forskare håller rätt kurs i analysarbetet i förhållande till giltighet är att löpande diskutera 

analysen med någon annan. Då detta bör ske utifrån de etiska aspekter som studien tar hänsyn har jag 

diskuterat materialet i förhållande till de begrepp jag valt ut med några få utvalda. Dessa är en 

studiekamrat, tillika kollega, de två kollegor jag arbetade tillsammans med när projektprocessen 

samlades in, samt min handledare på högskolan.   

5.6 Etiska aspekter 

Studien har genomförts utifrån gällande etiska principer formulerade av Vetenskapsrådet (2011). Den 

aktuella förskolan använder sig av en samtyckesblankett där föräldrarna tar ställning till hur den 

pedagogiska dokumentationen deras barn är delaktiga i får användas. Detta samtycke gäller inte en 

studie som denna därför har det varit viktigt att reda ut hur eventuella samtycken till föräldrar ska 

formuleras. Från Högskolan i Jönköping meddelas att så länge den färdiga uppsatsen inte innehåller 

foton och alla namn på deltagare är fingerade, behövs inga skriftliga samtycken från föräldrarna, då 

räcker det med ett informationsbrev. Denna information har min förskolechef fått ta ställning till och 

även han bedömer att detta är tillräckligt för att möta de etiska aspekterna av studien. Föräldrarna har 

således fått ett informationsbrev där jag presenterade vilken studie som skulle göras, vilket material 

som kom att analyseras och i vilket syfte detta skedde (se bilaga II). Undersökningens design var 

viktig att tänka på så att de som deltog inte kränktes eller kände sig utsatta på något vis. Att som 

utomstående samla in material genom att observera och dokumentera barn kan givetvis vara ett sådant 

tillfälle (Roos, 2014). Genom att använda ett befintlig, redan dokumenterat material undvek jag i den 

här studien detta. Det som blev viktigt var att ha ett etiskt förhållningssätt i förhållande till den analys 

som gjordes när materialet tolkades ännu en gång. Detta arbete innefattade inte några personliga 

möten med barnen, men deras handlingar och tankar finns med genom den pedagogiska 

dokumentationen. Därför behövdes detta material lika väl som ett nyinsamlat material hanteras utifrån 

rådande etiska aspekter. Roos (2014) menar att det är viktigt att tänka igenom vilka andra personer 

som genom studien får tillgång till datamaterialet och vilka konsekvenser detta kan få. När citat och 

beskrivningar av specifika händelser beskrivs i uppsatsen har ett namnsystem använts för att 

säkerhetsställa att barns och vuxnas identiteter inte går att urskilja i materialet. Detta system beskrivs i 

resultatdelen. 

5.7 Databearbetning och analys 

En analys av ett kvalitativt datamaterial kan göras på många olika sätt. Repstad (2007) anser att 

”Analys av data är den process där man försöker få ordning på data så att man får fram ett 

mönster eller en struktur i dem och så att de blir lättare att tolka” (s. 127). Tolkningar och 

analyser behöver diskuteras med andra, detta för att inte låta förförståelsen ta över. Tolkningen 

ska även göras utifrån de frågställningar som ligger till grund för studien (a.a, 2007). Roos 

(2014) menar att analysen av ett etnografiskt material bör ske samtidigt som det samlas in. 

Repstad (2007) anser att: ”Poängen med ett öppet sinne är inte att man ska gå ut på fältet utan 

någon vetenskaplig eller vardaglig förförståelse utan att man ska vara beredd att ändra denna, 
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allt eftersom man får nya erfarenheter” (s. 132). Enligt Repstad finns det ingen samhälls-

vetenskaplig forskare som helt objektivt kan studera sina data. Alla är vi socialiserade till att se 

på världen och att tolka information utifrån en eller annan vetenskaplig ansats. För att kunna 

distansera mig från materialet jag själv varit med om att sammanställa kommer jag att använda 

mig av centrala begrepp (positioner, riktning, kopplingar) från ett målrelationellt perspektiv 

(Lind, 2010). Dessa beskrivs utförligt i teoriavsnittet.  

5.7.1 Analysprocessen 

När jag påbörjade mina litteraturstudier kopplade till min problemformulering hade jag redan valt ut 

det projekt som skulle komma att bli datamaterial till studien. Materialet var välkänt för mig eftersom 

jag som förskollärare varit delaktig i den projektprocess som skedde. Detta gjorde att analysen utifrån 

teori och centrala begrepp påbörjades samtidigt som litteraturstudierna. Följande steg användes under 

analysprocessen:  

Steg 1) När det intensifierade analysarbetet påbörjades startade jag med att läsa igenom hela 

projektprocessen som finns nedtecknad i PP:n på datorn, samt letade upp filmer länkade till PP:n. 

Steg 2) Jag läste igenom projektprocessen, utskriven och insatt i en pärm, i sin helhet igen och 

markerade med olika pennor där de centrala begreppen kunde kopplas till projektberättelsen:  

Gul – Positioner, Orange – Riktning, Blå – Kopplingar. Med blyerts skrev jag ner 

kommentarer/tankar/frågor etc. På ett separat papper skrev jag ner var materialet behövde 

kompletteras, genom hjälp av mina kollegor. Frågor formulerades i syfte att klargöra oklarheter i 

materialet. När detta var klart bokade jag in en gruppintervju med dem. 

 

Steg 3) Alla filmer länkade till projektprocessen analyserades utifrån de centrala begreppen. I de fall 

jag bedömde det som nödvändigt, till exempel när en aktivitet beskrivits med några få bilder, tittade 

jag på aktuellt datum i datorns bildbibliotek för att få en bättre bild av den händelse som beskrevs.  

Steg 4) I ett Excel-ark sorterade jag text från projektprocessen knutna till de tre begreppen var för sig 

och utifrån respektive färg. Genom att göra detta fick jag ytterligare en genomläsning av materialet 

och kunde ta bort tveksamheter och lägga till om jag missat något. Därefter skrev jag ut alla Excel-

rutor och klippte isär dem för att ”lägga praktiken på bordet” (jfr Lenz-Taguchi, 2000 s. 275). Detta 

gjorde att jag lärde känna mitt material på ett annat sätt än om jag att endast hanterat det i datorn, det 

gav en annan överblick. Jag märkte alla lappar med ett av orden förskolan, förskollärarna och barnen 

utifrån var riktningen, positionen eller kopplingen hade sitt ursprung. Detta för att snabbt kunna se 

varifrån i förskolans organisation materialet har sitt ursprung.  

Steg 5) Jag började med att sortera alla lappar med riktningar i kronologisk ordning med utgångspunkt 

i förskolans projektstart, Lekvärldar och utforskande lärande. Det blir då tydligt att materialet och 

riktningarna hänger samman på ett annat sätt än helt kronologiskt. Därför sorterades istället materialet 

med lekvärldsprojektet som utgångspunkt i mitten. Men hjälp av linjer kopplade jag ihop olika 

riktningar och fick på så sätt ett rhizom, en väv av kopplingar mellan de olika riktningarna på 

lapparna. Därefter la jag i tur och ordning till Excel-rutorna med positioner och kopplingar förbundna 

till de olika riktningarna. Detta gav en lite rörig men ändå en god överblick över projektprocessen som 

kom att växa fram och synliggjorde att delar som tillsynes stod själva i början av berättelsen står i 

relation till händelser som skedde senare. Under tiden jag arbetade med lapparna skrev jag ner tankar 

på papper och sparade. När jag tänkt färdigt kring rhizomet på golvet tog jag alla begrepps-lappar 
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kopplade till en riktning och satte dem tillsammans på ett papper, dessa kom att fungera som stöd när 

projektberättelsen skrevs fram i resultatdelen.  

Steg 6) De markeringar i projektberättelsen som jag har markerade som riktningar har jag valt att med 

berättande text beskriva som händelser. Dessa händelser ställdes i relation till de markeringar som 

gjorts utifrån de två andra begreppen, positioner och kopplingar.  

Steg 7) Genom att skriva ner de riktningar som skedde, i kronologisk ordning, växte en berättelse fram 

som rörde sig åt olika håll.  

Resultatet kommer att presenteras som den berättelse som växte fram under analysen. Bryman (2011) 

beskriver vikten av att ett resultat presenteras utan att dess sammanhang går förlorat: ”En mycket 

vanlig kritik mot kodningsförfarandet när det gäller kvalitativ analys är det potentiella problemet att 

kontexten går förlorad i det som sägs. Genom att plocka ut textstycken från det sammanhang där de 

förekommer kan man tappa bort den sociala situationen” (s. 526). För mig är viktigt att presentera 

resultatet av analysen på ett sätt som samtidigt ger ett trovärdigt intryck av den vardag som barn och 

förskollärare delade under den tid som processen pågick. Samtidigt har det varit viktigt att hålla 

distansen till materialet under analysprocessen. Det som i resultatberättelsen är skrivet med blockcitat 

är hämtat direkt från avdelningens PP eller från det samtal jag hade med mina tidigare kollegor om 

projektprocessen. I dessa beskrivningar och citat har jag valt att behålla begreppet vi när jag skriver. 

När det i texten står förskollärarna eller de är det jag som i egenskap av forskare betraktar materialet 

och processen utifrån det målrelationella perspektivet. Namnen som används är alla könsneutrala, både 

för vuxna och barn. En namnlista har använts på följande sätt: De som är delaktiga i en händelse eller 

finns med i ett citat blir alltid benämnda utifrån den ordningen de dyker upp i det som beskrivs. Barn 

ett i en händelse som beskrivs är alltid Alex, barn två är alltid Charlie, barn tre är alltid Ali, och så 

vidare. Detta betyder att ett barn i materialet kan ha mer än ett namn i resultatet. Alex, som är det 

namn som förekommer flitigast i resultatet är med andra ord en kombination av flera barn och är med 

mest eftersom det är det första namnet på min lista. Detta har gjorts i syfte att skydda barnens identitet. 

Detsamma gäller för förskollärarna, förskolläraren som nämns först vid namn i en händelse benämns 

alltid ELI, förskollärare två alltid IBEN, osv. För att inte blanda ihop barn och vuxna, skrivs 

vuxennamnen ut med VERSALER.  

6 RESULTAT 

 

Resultatet beskriver den projektprocess som barn och förskollärare tillsammans skapade. Följande 

rubriker används för att beskriva processen: Välkommen till Förskolan! visar starten på 

projektprocessen., Vad är ert innehåll, tar upp svårigheten att dokumentera lek och välja 

fördjupningsområde. Dans är det nya spåret fokuserar början på processens fördjupning. Sagospåret 

som smög sig in handlar om hur processen med sagans hjälp tog sig tillbaka till leken igen. 

Sammanfattande analys utgår ifrån relationen mellan processen och läroplanens strävansmål. 

6.1 Välkommen till Förskolan! 

Barnen i gruppen är alla nya på avdelningen och verksamheten startar med inskolning. När barnen 

kommer till förskolan möts de av en miljö som ställts i ordning utifrån förskolans tanke om en 

gemensam projektstart, samt läroplanens målområden. Under inskolningsdagarna möter barnen både 

planerade aktiviteter och möjligheten att tillsammans med sina föräldrar, andra barn och vuxna leka i 

och utforska miljön utifrån det som lockar. Projektberättelsen börjar med en iakttagelse om att väldigt 
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mycket i miljön verkar intressera barnen. Det som varit mest spännande har varit att hälla i och hälla 

ur. Detta intresse syns i flera olika miljöer och utforskas med flera olika material. Inne i byggrummet 

fyller barnen rör med olika saker för att sedan hälla ut det på golvet eller byggbordet.   

6.1.1 Hej då blomman! 

Rören och blommorna i byggrummet kommer att bli höstens första spår i gruppens projektberättelse. I 

PP:n står det: 

Barnen (på avdelningen) är alla helt nya på förskolan och mycket av den första tiden handlar om 

att säga hej och hejdå till sin mamma och pappa. Vi funderar på om vi skulle kunna leka med 

dessa ord, som just nu är väldigt känsloladdade och viktiga för barnen. Inne i byggrummet finns 

det blommor och rör som passar väldigt bra ihop. Vi provar att leka hej och hejdå med dem. Det 

blir snabbt en väldigt rolig lek, ett slags tittut-lek med blomman.  

Starten på terminen analyseras utifrån tanken om lekvärldar. Detta påverkar givetvis den riktning 

starten på projektberättelsen tar och utgår från det gemensamma projekt förskolan har valt. Den lek 

som observeras ställs de i relation till begreppet lekvärld, något som också påverkar hur processen går 

vidare. En koppling görs mellan den lek som observeras och vetskapen om att en lekvärld kan byggas 

på känslor, en saga eller en karaktär. Barn och vuxna leker hej/hejdå tillsammans på flera olika sätt, 

med olika material, i olika rum. Kroppen, förskolans miljö och material kopplas samman genom lek. 

De relationer som står i fokus i de möten som uppstår när människor, miljö och material kopplas 

samman verkar vara de mellanmänskliga, mer än de materiella. I hej/hejdå-leken väljer barnen att 

positionera sig på olika sätt, ibland är de mitt i leken, de är den som försvinner en stund, ibland tittar 

de på och ibland leker de bredvid. Olika barn väljer olika positioner vid olika tillfällen. De vuxna 

positionerar sig också olika. Ibland är de den som dokumenterar, ibland leker de med barnen. När 

förskollärarna leker förstärker de det som sker, med ord och gester, när barnen försvinner under ett 

skynke eller bakom en gran. ”Hej då Alex”, ”Var är Alex?”, ”Hej Alex!” De vuxna är väldigt tydliga i 

sina uttryck oavsett om de är med och leker eller om de väljer att dokumentera det som sker vid sidan 

om, detta hörs tydligt i filmade sekvenser. De vuxna fungerar i denna lek oftast som den som hittar 

barnen, en ganska traditionell roll. Tittut-lek eller som här hej/hejdå-lek är en vanligt förkommande 

lek mellan barn och vuxna, som förmodligen också påverkar vilka positioner de som leker tar. Både 

barn och vuxna verkar vara väl förtrogna med hur denna lek ska gå till. De vuxna är också de som gör 

kopplingen till att leka i olika rum och miljöer. För att sprida leken använder sig de vuxna av orden 

hej/hejdå som blir ett tecken för leken. I PP:n noteras att alla barn inte säjer hej och hejdå verbalt, men 

att leken ändå är densamma. När barnens kroppar möter materialet som tillåter dem att försvinna, till 

exempel tyg eller en buske, blir kommunikationen med det icke verbala språket både tydligt och 

användbart. Detta är en rolig lek som pågår mycket och ofta. En dag skiftar rollerna i leken, det sker 

vid frukostbordet och beskrivs i PP:n:   

En dag får vi ett smakprov på Alex humor: Hen vänder sig bort i stolen, sätter händerna för 

ansiktet och gråter. Vi undrar först vad som hänt, hen låter inte som hen brukar göra när hen är 

ledsen. Då vänder hen sig om och skrattar! Hen skojade med oss! Hen fortsätter att göra så flera 

gånger. De andra barnen är första gången lite avvaktande: Om hen gråter kanske jag ska göra det 

med? Men när Alex skrattar vänder det till förväntan, när vänder hen sig om? 

I PP: skrivs funderingar om vad det är med den här sortens lek som är så roligt ner. ”Är det skrattet 

som smittar?” eller ”Humor? När det inte är på riktigt?” Humor blir efter detta en del av starten på 

projektberättelsen. När Alex gråter vid frukostbordet kan det ses som att hen visar prov på sin humor. 

Det kan också ses som att hen väljer att ta en annan position i hej/hejdå-leken och att hen kopplar 

denna lek till ett annat sammanhang och framförallt till sin humor. Hen tar den position som tidigare i 
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leken varit vikt åt den vuxne, den som leder leken, den som tillför spänningen genom gester och ord 

eller ljud. Alex väljer även att starta leken vid frukostbordet, ett sammanhang där lek inte brukar ha 

den mest framträdande rollen i det som sker. När hen byter position skapar det en osäkerhet i gruppen 

som de vuxna hjälper till att överbrygga, genom att snabbt bekräfta det Alex gör med ord så att alla 

förstår vad som sker, att det är ”på låtsas”.  

6.1.2 Kossan – att skapa en lekvärld 

I PP: fortsätter diskussionen, nu om hur hej/hejdå leken och humor kan kopplas samman i en lekvärld. 

I och med detta tillåts processen skifta riktning, från känslor till humor. Kopplingen till lekvärldar 

finns dock kvar. Förskollärarna skriver i PP:n att de tror att både humor och spänning lättast byggs upp 

utifrån en ram för att fungera. ”Detta tror vi spelar roll för att få med sig barnen.” Att skapa en ram för 

lek beskrivs vara en erfarenhet förskollärarna har med sig från tidigare arbete med lekvärldar. Då var 

ramen kopplad till berättelser i lekar, nu görs kopplingen till relationen mellan lek och humor. När 

förskollärarna resonerar kring den ram de vill bygga upp tar de även fasta på att en lekvärld kan 

byggas runt en karaktär och att ta olika roller i leken. Förskollärarna väljer att utgår från blomman som 

barnen leker hej/hejdå med i byggrummet: ”Om vi ska skapa en lekvärld kring hej/hejdå/humor, så 

måste vi nog ha en liten figur, med en liten historia. Kanske då blomman, med en väska, för väskor 

och att packa är också något kul.” När förskollärarna funderat ytterligare en gång bestämmer de att 

blomman ska få en kompis, det som finns till hands att klä ut sig i är en ko-dräkt, så kompisen blir 

kossan. Utgångsposition är att hitta det som intresserar barnen (hej/hejdå-leken) för att sedan utmana 

detta i en lekvärld (kossan och blomman). Ett beslut tas om att den okända figuren ska kopplas 

samman med ett för barnen välkänt material, deras stora koffert med sångburkar i. Valet av att 

använda sig av för barnen välkända material kan ses som ett uttryck för att deras erfarenheter är 

viktiga för att hitta det som lockar och fördjupar i det som ska undersökas. Processen fortsätter med att 

ELI klär ut sig till kossan och kommer på ett kort besök:  

Kossan (ELI) har med sig blomman och barnens stora koffert med sångburkar i. Detta besök är för 

en del roligt, för andra läskigt. De två vuxna som sitter med får snabbt barn i knät. IBEN som har 

börjat filma får ge över kameran till CHRIS när Alex kommer och är rädd. IBEN viskar i örat på 

Alex: ”Det är bara ELI. Hen skojar med oss”. För de barn som vågar sig fram är väskan med de 

välkända burkarna mer intressant än kossan och blomman. Alex och flera av de andra barnen ser 

väldigt lättade ut när ELI dyker upp igen. ”ELI! ELI!” säger Alex och ger hen en hård kram.  

Förskollärarna konstaterar efteråt att det är ”svårt att filma och vara nära barnen samtidigt, vi skulle 

behöva en kamera på stativ.” När kameran är med i mötet med kossan skapar den en position för 

förskollärarna där de upplever att den står i vägen för hur de tänkt sig mötet med kossan och starten på 

lekvärlden. När barn blir rädda och väljer att sitta i knät påverkar även detta hur kameran kan 

användas i mötet med det som sker och möjligheten att dokumentera. Efter att förskollärarna 

reflekterat över det som skedde skriver de i PP:n att kossan ska komma tillbaka nästa vecka och då ha 

med sig nycklar, något som barnen tycker väldigt mycket om. Även vid det tillfället används material 

som är välkänt för barnen, sångburkar och kofferten, men slutsatsen blir att detta inte spelar så stor roll 

för de möten som sker i relation till kossan. Barnen väljer att positionera sig utifrån det välkända 

materialet och verkar inte bry sig om kossan alls. Efter ett par möten med kossan kommer funderingar 

på om den koppling som gjort till lekvärlden utifrån barnens intressen och lekar är den rätta. När de 

vuxna börjar tvivla på om de valt rätt inriktning på det fokus de valt för projektet, bottnar det i hur 

barnen i mötet med nytt och välkänt material väljer att positionera sig. Barnen visar tydligt att det 

välbekanta är mer intressant än det nya. I PP:n uttrycks en osäkerhet inför om barnen är intresserade 

av kossan i den form som den uppträder nu. Ett beslut tas att: ”Observera vad barnen leker. Och hur 

kan vi koppla ihop detta med blomman och kossan?” Här byts position och riktning i förhållande till 
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kossan, genom att välja att dokumentera och göra kopplingen till kossan utifrån barnens lekar istället 

för förskolans gemensamma inriktning på projektet, lekvärldar. Istället för att förskollärarna genom 

kossan ”berättar” för barnen om hur en lekvärld kan skapas, kan barnen genom sina lekar ”berätta” för 

förskollärarna vilka intressen de har. Utifrån detta kan sedan en lekvärld skapas. Samtidigt har ett av 

barnens intressen visat sig desto tydligare, detta intresse är tuschpennor. 

6.1.3 Tuschpennor 

Barnen har ända från terminsstarten visat ett stort intresse för tuschpennor, både genom att rita/skriva 

med dem och genom att testa korkens funktion. De har även smakat på dem och testat hur det blir om 

man håller spetsen i handen eller mot fingrarna. Genom att välja att infoga detta intresse för 

tuschpennor i projektprocessen, som riktas mot lekvärldar, förändras riktningen på den process som 

berättas i PP:n. Den slingrar inte längre fram och tillbaka mellan barnens lekar, känslor och lekvärldar, 

den tar en helt annan riktning. Denna riktning kan kopplas till förskolans ställningstagande att miljö 

och material ska användas på ett hundraspråkligt och gränsöverskridande sätt, men har till synes 

ingenting med förskolans gemensamma projekt att göra. Att den infogas i processen beror på att 

barnens intresse för tuschpennan är starkt och att förskollärarna själva har stort intresse för språk och 

skriftspråk. Intresset från barnen utvecklas utifrån den miljö som byggts upp på avdelningen utifrån 

läroplanens målområden, där tuschpennorna finns tillgängliga för barnen. En installation förbereds i 

ateljén, ett stort papper på golvet, samt svarta och grå tuschpennor. Att arbeta på golvet ger mer 

rörlighet och möjlighet till att interagera med både andra barn och materialet som finns i rummet än 

om barnen sitter i varsin stol runt ett bord. Detta är ett ställningstagande som tyder på att relationen 

som uppstår i mötet mellan olika människor och material ses som viktig för barns lärande. Samtidigt 

tas ett beslut som till synes begränsar möjligheterna till dessa möten. Förskollärarna väljer att vara i 

rummet med en mindre grupp i taget, de använder en hylla på hjul som stopp. På baksidan av hyllan 

sitter det plexiglas och det går att titta in genom de små rutor/hyllor som finns. ELI förklarar varför de 

valde att stänga av rummet: ”Vi tänkte att det var lättare för barnen att hålla fokus om utrymmet var 

stängt när de jobbade. De var rörliga och sprang mycket ut och in. Dokumentationen, att hinna se vad 

just den här gruppen gör. Tusch kan också vara svårt att hålla koll på när det sker mycket runt 

omkring.” Att begränsa möjligheterna till möten kan ses utifrån positionen att barnen i andra 

sammanhang är rörliga och vetskapen om att en del material, som tuschpennor, är svåra att hålla reda 

på samtidigt som barnen rör på sig. Det sker även utifrån tanken om att tillfället ska dokumenteras och 

att en förskollärare är själv i rummet tillsammans med en grupp barn. Detta gör att hen måste 

positionera sig bakom kameran, samtidigt som hen är den som ska ”hålla koll på tuschpennorna”. 

Barnen tar sig an uppgiften på olika sätt, de flesta sätter sig ner på pappret och ritar. Utanför i hallen 

tittar några barn på genom rutorna. När barnen signalerar att de är klara går de ut ur rummet och ett 

annat barn erbjuds att komma in. Genom att inte invänta att hela gruppen blir klar skapas under 

aktivitetens gång möjligheter till nya möten mellan olika barn och material: 

När Alex kommer in börjar hen och Charlie att röra sig över pappret. De står vid kortsidan och 

springer över till andra sidan. Ritar lite, sen springer de igen. Charlie tittar ofta upp mot ELI som 

dokumenterar och flinar lite innan hen springer iväg. Ali går runt med pennan i handen, tittar på 

staffliet, testar oh:n. Jamie och Kim sitter ner och ritar. 

När barnen väljer att springa på pappret, kopplar de samman det de gör med den vuxne genom att ta 

ögonkontakt. Den vuxne bekräftar att kopplingen mellan pennan, pappret och springleken är okej med 

ett skratt och en blick. Sen fortsätter hen att dokumentera. Detta görs fastän det finns en tanke om att 

rörliga barn och tusch är svårt att ha koll på. Mitt i aktiviteten väljer alltså ELI en ny position. Plötsligt 

händer något borta vid hyllan: 
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Det är Lo som kommer, dyker upp i en av rutorna och ropar ”Hej!” Alla barnen dras till hyllan för 

att se vad hen håller på med. Lo bjuder in till lek och Jamie hänger på. De flyttar fram och tillbaka 

mellan rutorna och säger ”hej” till varandra. Till slut lockar Lo med sig Jamie ut vid sidan om 

hyllan och deras lek fortsätter i ett annat rum. De andra barnen fortsätter med det de höll på med. 

Kim tar en roller med sig tillbaka till pappret från hyllan.  

Hyllan skapar den här dagen ett effektivt stopp, men den skapar även en koppling till hej/hejdå-leken. 

Vid hyllan får barnen i ateljén möjlighet att välja om de vill positionera sig i förhållande till det som 

sker innanför eller utanför. Väljer de att koppla samman sig med någon utanför öppnas också 

möjligheten att positionera sig som den som försvinner eller den som letar i hej/hejdå leken. Barnen på 

insidan av hyllan kan även koppla samman den aktivitet de gör med andra material som finns i hyllan 

till exempel rollrar. Dessa rollrar kopplas samman med det stora pappret på golvet, men även med ELI 

som står och fotograferar, genom att rolla på hen. Efter att aktiviteten avslutas får pappret vara kvar på 

golvet under en längre period. Ibland byts det ut för att åter fyllas med tusch. Ofta samlas barn och 

vuxna på pappret, även föräldrar sätter sig ner på pappret och ritar eller skriver. Förskollärarna väljer 

att låta aktiviteten fortsätta utanför det sammanhang den skapades för. Detta skapar förutsättningar för 

nya möten och kopplingar mellan människor och material. Hyllan som stängde av ateljén när tuschen 

användes på pappret på golvet första gången används aldrig mer i det sammanhanget igen. 

Förskollärarna berättar om varför: 

Sen gillade vi kaos! Barnen ville vara tillsammans. De gick iväg ändå, vi kände att det var viktigt 

att kunna gå iväg för att sen komma tillbaka. En del barn behövde jobba så, sitta en stund, gå 

iväg och sen komma tillbaka. Vi löste det med oss vuxna. Var det många barn vid tuschen, var vi 

fler vuxna. Barnen fick gärna hämta fler saker till aktiviteten, men inte ta med ateljématerialet ut 

från ateljén. Det funkade.  

När den första aktiviteten med tusch är avslutad tänker förskollärarna till om vad de ”visste” innan 

aktiviteten och väljer att förändra hur de positionerar sig när det gäller rörlighet och tuschpennor. De 

ser ett större värde i att barnen kan komma och gå, ta en paus för att arbeta igen, än att en mindre 

grupp barn kan observeras. De ser också ett värde i de kopplingar de ser barnen göra mellan olika 

material och människor, detta gör det inte svårare att hålla koll på tuschpennorna, det ger istället 

näring till den aktivitet som pågår. Genom att ta ett beslut om att istället för att dela barngruppen, dela 

upp de vuxna utifrån storleken på gruppen, väljer förskollärarna att positionera sig utifrån det som 

pågår i hela barngruppen istället för en mindre grupp barn i taget.   

Tuschpennorna tillsammans med hej/hejdå-leken och Kossan utgör höstens tre spår eller riktningar i 

avdelningens projektprocess. Processen förhåller sig till barnens intressen samtidigt som den förhåller 

sig till förskolans gemensamma projekt.  

6.2 Vad är ert innehåll? 

Tidigt på vårterminen uttrycker förskollärarna i PP.n att de tycker att det är svårt att se skillnaden på 

lek och utforskande och att detta påverkar dem när de ska dokumentera det som sker i tillsammans 

med barnen. Det finns en medvetenhet om att lek är något som sker mest hela tiden på avdelningen 

och i PP står det: ”Vi behöver strukturera upp vårt dokumenterande, barnen leker hela tiden, men det 

är svårt att veta vem och vad som ska dokumenteras.”Att observera lek och utforskande ger massor av 

material, men eftersom barnen leker och utforskar hela tiden, med mycket material och i olika miljöer, 

bidrar inte dessa observationer till en fördjupning, utan gör snarare frågan om fördjupning mer 

komplex. Vid ett medarbetarsamtal i grupp tillsammans med en av förskolecheferna. lyfts svårigheten 

att dokumentera lek, då det tycks ske hela tiden, överallt. Förskolechefen ställer en fråga tillbaka: Vad 

är ert innehåll då? En diskussion om vad ordet innehåll kan betyda i förhållande till lek startar: 
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Kan lek vara ett innehåll? Eller är leken ett verktyg för att utforska ett innehåll? Utifrån våra 

erfarenheter och våra diskussioner kommer vi fram till att ”Nixpix, lek är inte ett innehåll.” Om vi 

utgår från Vygotskys tankar om lek och den proximala utvecklingszonen är lek barns främsta 

verktyg. Ett verktyg som låter dem vara huvudet högre än både sig själva och oss vuxna ibland. 

Vilket innehåll vi än har. Därför måste vi diskutera, observera och dokumentera barns lek men vi 

måste också låta dem leka ifred ibland. Inte alltid från oss vuxna men från dokumenterandet. 

Därför måste vi avgränsa det innehåll som dokumenteras genom barnens lek.   

Avdelningens innehåll är alltså något annat än lek. Denna slutsats kommer att få stor betydelse för hur 

projektprocessen nu fortsätter tillsammans med barnen och vilka områden som fokuseras. När frågan 

om innehåll ställs, börjar en intensiv diskussion om huruvida lek kan vara ett innehåll och svaret blir 

att det inte är möjligt. Här görs (medvetet eller omedvetet) en koppling tillbaka till den riktning som 

beskrevs för hela förskolan inför det gemensamma projektets start. I den beskrivningen står det ”att 

eftersom lek och utforskande inte är ett innehåll utan verktyg för skapande och fantiserande är det upp 

till varje avdelning att själva välja innehållet i projektet”. Förskollärarna väljer också att ta ställning 

och positionera sig i förhållande till uppdraget att dokumentera. De kan inte dokumentera allt barnen 

gör, kameran som dokumentationsverktyg står i vägen för de möten som kan ske mellan människor 

och material genom lek, framförallt om den vuxne är ensam om att dokumentera. När förskolecheferna 

bjöds in i diskussionen, blev avdelningens dilemma med dokumentation och innehåll synligt. Detta 

gav dem möjlighet att göra kopplingar till sitt material på ett nytt sätt och utifrån detta också 

positionera sig annorlunda, framförallt i förhållande till dokumentation och vad som ska 

dokumenteras. Frågan om innehåll kommer att återkomma, men först ska vi titta in till tuschpennorna i 

ateljén igen.  

6.2.1 Förskolans projekt eller barnens intressen 

Tuschpennorna är fortfarande väldigt intressanta för barnen, både att rita/skriva med men även att ta 

av och på korken. Fler installationer skapas i ateljén, med ett stort papper på golvet och tuschpennor 

utifrån tanken: ”Använder vi tuschpennor mycket nu kanske det framöver blir viktigare med själva 

tecknandet/skrivandet än att ta och sätta på korken.” Det som sker dokumenteras och infogas i 

projektberättelsen i PP:n. Det finns ett stort intresse för bokstäver hos en del barn, så vid ett tillfälle 

lösa bokstäver och linjer i form av rep i olika storlekar lagts till på det stora pappet. Aktiviteten 

fortsätter i flera dagar. Vid analysen av det som dokumenterats blir det tydligt att flera barn sitter på 

rumpan och ritar bredvid sig. Eftersom det blir långt till pappret när man sitter så håller de flesta 

barnen pennan längst ut i toppen. Detta leder i sin tur till att de flesta rör pennan i långa svepande 

rörelser, fram och tillbaka. Förskollärarna noterar även att flera barn vill att deras namn blir skrivna 

med de lösa bokstäverna eller med pennan. Barnen uppmanas under de pågående aktiviteterna att 

själva skriva sitt namn på de båda sätten. När förskollärarna dokumenterar och reflekterar har de 

”skriftspråksglasögonen” på. Detta gör att de relationer som uppstår i mötet mellan barnen och 

materialet vid detta tillfälle kopplas samman med namn, bokstäver, penngrepp och det som hamnar på 

pappret. I PP:n konstateras att det blir väldigt svårt att få till ett praktiskt handgrepp om man sitter på 

det sättet när man skriver/ritar. Detta har ELI i bakhuvudet när hon senare på eftermiddagen är med 

två barn inne i ateljén och tecknar. IBEN tittar in och väljer att dokumentera med filmkameran: 

ELI lägger sig på magen på pappret och uppmuntrar Alex att göra detsamma. Alex håller med ett 

fast grepp mitt på pennan, detta grepp funkar dåligt när man ligger på magen och skriver. ELI 

frågar om hen får flytta Alex penna och de får hen. Alex ritar ett streck på pappret och ELI 

”härmar” Alex med sin penna genom att dra ett streck som följer Alex streck. Detta blir genast en 

rolig lek.  
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I PP:n skriver förskollärarna att skrivandet/ritandet fick en mening. Och att det blev lättare att rita små 

tecken liggandes på mage. De som var med vid tillfället valde att positionera sig utifrån både välkända 

och nya positioner. IBEN tar en välkänd position bakom kameran, medan ELI väljer att lägga sig på 

magen, nära barnen, pappret och tuschpennorna, en helt ny position. När ELI positionerar sig på 

magen på pappret får hen en känsla för hur mycket lättare det är att hålla pennan på ”rätt” sätt när man 

kommer närmare pappret. Hen erbjuder barnen att prova och visar även det nya sättet att hålla i 

pennan när man ligger på magen och skriver/ritar. Den nya positionen på mage möjliggör även en 

relation mellan deras pennor. Detta möte mellan människor, pennor och papper upplevs som både 

meningsfullt och som lek. Även barnen verkar tycka det är roligt. Efteråt ett beslut om att köpa tunna 

tuschpennor som är lättare att fatta tag i med ett penngrepp. Dokumentationer om tuschpennor och 

skrivande/ritande samlas fortfarande i samma projektberättelse som lek och utforskande. Riktningen 

på de dokumentationer som läggs in byter fokus från vad barnen gör i relation till aktiviteten som 

erbjuds till att fokusera på hur tuschen hamnar på pappret och hur det som tecknas skiljer sig åt utifrån 

hur barn och vuxna väljer att förhålla sig till papper och penna. Nu återvänder vi till frågan om 

innehåll.  

6.3 Dans är det nya spåret 

Förskolechefens fråga om vilket innehåll som fokuseras i processen, tolkas som att det behövs något 

konkret att ställa i relation till leken. Eftersom barnen ska vara delaktiga i det som sker i processen får 

deras intresse påverka valet av innehåll. Förskollärarna kommer fram till att ”dans är det som 

efterfrågas mest just nu av barnen på avdelningen”. Eftersom det är svårt att dokumentera ”bara” lek 

behöver de ett område att fokusera på och förskollärarna tar position för att det som barnen visar 

intresse för bör ligga till grund för en fördjupning. Detta innebär ännu en riktning i projektprocessen. I 

PP:n skrivs det. ”I musikrummet kan vi erbjuda barnen dans/lyssen till olika sorters musik: Vad 

berättar musiken?” Lyssen eller Lyssnet är begrepp förskollärarna uppfunnit själva när de arbetade 

med ett språkprojekt. Dessa begrepp syftar till att, förutom att lyssna på barnen, lyssna på det barnen 

lyssnar på och hur barnen lyssnar: 

Alex och Charlie dansar tillsammans på madrasserna i musikrummet efter vilan. ELI sitter med och 

börjar efter en stund filma deras dans. De dansar till en skiva de dansat till massor av gånger. I PP:n 

beskriver förskollärarna det de ser: 

Charlie ramlar, Alex följer med i Charlies ”dans” och ramlar också. De lyssnar alltså inte bara på 

musiken utan också på varandra. Ramlar du, ramlar jag. Musiken tystnar för en kort stund för att 

sedan gå igång igen. Nu spelas 3 marches militaires, opus 51, mer känd som Tomteverkstan på 

julafton. Båda barnen stannar upp, vända mot musikanläggningen. När Alex lutar huvudet bakåt 

gör Charlie det med.  

Charlie säger: ”Vad är det?” 

 ELI: ”Vad är det för musik?”  

Alex börjar svänga med kroppen och slår sedan händerna för ansiktet. Charlie börjar dansa 

bredvid, hen svänger med armarna och överkroppen. Alex pekar på musikanläggningen och säger 

något till ELI.  

ELI: Kan man dansa till den?  

Både Charlie och Alex börjar dansa. Båda står still på stället och svänger med armarna. Snart 

börjar de dansa runt på mattorna. De dansar och ramlar, dansar och ramlar.  

 

Dans kan kopplas till många målområden i läroplanen, i den här processen kopplas barnens dans till 

språk. Begreppet lyssnet med sitt ursprung i ett språkprojekt möjliggör denna koppling för 

förskollärarna. När barnen dansar syns det att de lyssnar på musiken, men även på varandra. Rörelser 

smittar mellan dem, som en sorts ”Följa John-lek”. Förskollärarna gör kopplingar mellan lek och dans 
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och mellan lek och sitt eget begrepp ”lyssen” när de tittar på dokumentationer av dansande barn. 

Begreppet lyssnet visar sig användbart när ett lyssnande som inte alltid är verbalt fokuseras. Det är ett 

lyssnande som tar hänsyn till fler uttryck och även till miljö och material, det ökar också lyhördheten 

inför de kopplingar som sker mellan människa, miljö och material. När Alex och Charlie dansar 

lyssnar de inte bara på musiken och varandra utan även på madrasserna under sina fötter, dessa 

madrasser lockar till att trampa runt på och att ramla på. Detta är rörelser som smittar mellan barnen 

likaväl som dansrörelser.  

Inne i musikrummet bjuds in barnen till att prova ny musik. Barnen dansar mycket till de stycken de 

känner igen, medan de ofta stannar upp och iakttar musikanläggningen när det kommer musik de inte 

hört förut. I PP:n skrivs funderingar kring dans och förmågan att lyssna ner: 

Vi tittar på de filmer vi har och undrar om det gör någon skillnad om vi ställer en kamera i rummet 

eller om vi filmar själva. ”Ser” vi all dans om det är en av oss vuxna som väljer vad som 

dokumenteras? Ex Alex rynkar på ögonbrynen när hen är arg, Charlie skriker högt. Ali dansar 

kraftfullt, finns det någon som dansar ”litet”. Missar vi den ”lilla dansen” för att vi inte vet hur den 

ser ut? Vad är egentligen dans? 

Efter denna diskussion bestämms det att endast en, för barnen välkänd låt ska användas. Beslutet tas 

utifrån tanken att detta kan göra det lättare att koncentrera sig på frågan om hur dans kan se ut och att 

dokumentera skillnader i dansstilar. Genom att använda sig av begreppet lyssnet påminner sig 

förskollärarna om att de även ska dokumentera de kopplingar som sker utanför den ram de byggt upp 

för en aktivitet. Detta är en position som tidigare valt, till exempel vid beslutet att inte stänga av 

ateljén med hyllan mer. När kopplingar tillåts utanför den ram som byggts upp krävs det en annan 

position och ett annat förhållande till lyssnet av den som dokumenterar. Det första rummet låten som 

valts ut används i blir ateljén tillsammans med det stora pappret och tuschpennorna. 

6.3.1 Kan din penna dansa? 

Barnen bjuds in att arbeta med tusch på det stora pappret i ateljén tillsammans med musiken som valts, 

Marche militaire (musiken från filmen I jultomtens verkstad). De barn som är på förskolan väljer 

själva om de vill vara med eller inte. Det är okej att gå och komma tillbaka. En av förskollärarna är 

tillsammans med de barn som väljer att göra andra saker. De andra två förskollärarna växlar mellan att 

utforska tillsammans med barnen och att dokumentera. I den här sekvensen av en del av det som 

skedde är det ELI som dokumenterar och IBEN som utforskar tillsammans med barnen. 

Alex sitter mitt på golvet och ritar koncentrerat, antingen bredvid sig eller mellan sina ben. Hen 

ritar små, små figurer och streck. Charlie och Ali är nära varandra. Båda bestämmer sig för att byta 

penna. Charlie rekommenderar en smal till Ali, sen säger hen: ”På magen!” och ser på Ali. ”Kolla, 

magen!” Ali lägger sig på magen bredvid hen. ELI (förskollärare) filmar dem och Jamie följer det 

som sker i kameran. Charlie tittar på Ali och säger: Kolla,”C”. När Ali tittar upp säger hon: 

”C…ett med”. IBEN, (förskollärare) kommer och lägger sig på magen hos Charlie och Ali. De 

pratar om bokstaven C en stund. IBEN undrar sen om Charlies penna kan dansa till musiken. Det 

kan den, tillsammans gör deras pennor prickar till dansen. Ali tittar på dem båda och sen på ELI. 

ELI säger: ”Lägg dig på magen, kommer du ihåg? Ali lägger sig på magen och börjar göra ett 

streck, hen tittar upp på IBEN som direkt är med på leken, härmar och följer Alis streck på 

pappret.  

När IBEN är aktiv i det utforskande som sker, genom att ligga på magen med en tuschpenna påverkar 

hen det som sker och barnen genom sina handlingar och sina frågor. Det finns med andra ord rörelser 

och aktiviteter som smittar mellan vuxna och barn, som dansen smittade mellan barnen. När en 

aktivitet skett flera gånger syns smittan som skett från vuxen till barn också mellan barn och barn. Till 

exempel talar barnen om för varandra att de kan lägga sig på magen och teckna/skriva. När IBEN 
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frågar ”Kan din penna dansa?” kopplar hen denna fråga till det som tidigare skett när barn och vuxna 

legat på magen på pappret, pennorna har härmat varandra. Hen gör en koppling till musiken i 

bakgrunden och bjuder in Charlies penna att dansa. Charlie låter sin penna dansa med. Ali däremot 

håller fast vid den tidigare leken med pennan, Följa John eller härma streck. IBEN hör/ser detta och 

följer Ali i den leken också. I rummet sker även saker utanför pappret, som är ramen för aktiviteten: 

Jamie har gått bort till väggstaffliet och börjar rita på de papper som sitter uppe sen en annan dag. 

Robin Jamie ritar lite, sen går hen och sätter sig på lerbordet. Kim och Lo ansluter till pappret på 

golvet, de tar varsin penna och tittar när IBENs penna dansar och gör små prickar i takt med 

musiken. Kim sittdansar och skrattar. Alex kommer och sätter sig bredvid Kim. Alex petar på Kim 

med sin penna, när hen tittar upp säger Alex ”hej”. Kim ler mot Alex. Då tar musiken slut och 

båda tittar upp mot musikanläggningen. När musiken startar dansar de till, sen fortsätter de med 

sina pennor. Alex ritar och Kim sätter på och tar av korken. IBEN går till Jamie vid staffliet. Ali 

tar en penna och går också till staffliet. Kim ställer sig upp och marscherar i takt till musiken bort 

till staffliet. Även Alex kommer dit. De tittar när IBEN, Ali och Jamies pennor dansar till musiken 

och prickar på pappret. Robin lämnar ELI och ställer sig nära IBEN.  

Det som smittar, smittar inte endast mellan barn och barn eller mellan vuxen och barn. De vuxna 

smittas även av barnen. Vid tillfället med tusch och musik syns det att de vuxna tagit till sig av 

barnens sätt att koppla ihop olika aktiviteter till det som sker här och nu. IBEN går över till Jamie vid 

staffliet och låter sin penna dansa på ett material som egentligen inte har med dagens aktivitet att göra. 

När Kim ansluter till staffliet gör hen det genom att marschera på samma sätt som hen brukar göra när 

hen dansar till musiken. Kim gör kopplingen till musiken genom kroppen, medan IBEN gör den 

genom pennan I PP:n skriver förskollärarna att de tydligt kan se att barnen reagerar när musiken slutar 

och börjar. Barnen tittar upp när den tar slut och flera av dem ”sittdansar” ett ögonblick när den startar 

igen. De konstaterar att när IBENs penna följer musiken och hen frågar ”Kan din penna dansa” så kan 

en del av barnens pennor det. Denna ”Följa John lek” känner förskollärarna igen från barnen rörelser 

när de dansar. De konstaterar att det som hamnar på pappret nu blir mycket mindre. De är inte säkra på 

att det har med musiken att göra. ”Kanske kopplas det lättare till att fler barn nu spontant ligger på 

magen och på så sätt kommer närmare pappret, än till att musiken är på?”  

Vid nästa tillfälle erbjuds barnen att måla med pensel på ett stort papper på staffliet tillsammans med 

Marches Militaires. ”Kan din pensel dansa på pappret?” Barnen målar två och två och de som väntar 

väljer att teckna med tusch på pappret på golvet eller att sitta på lerbordet och titta på. Penslar dansar i 

luften och på pappret. En del barn dansar från ena sidan av staffliet, målar lite och dansar tillbaka igen. 

Alla tre förskollärarna är i rummet. ELI hjälper till med färg och penslar, IBEN ligger på magen på 

pappret på golvet och låter pennan dansa tillsammans med de barn som är där. CHRIS filmar. När 

CHRIS filmar är hen noga med att filma alla barn, även de som ”bara” tittar på. CHRIS upptäcker 

snart att de inte alls ”bara tittar på”. På olika sätt dansar de till musiken, fötterna trampar takten, 

hälarna bankar i golvet och händerna klappar takten. När mer än ett barn sitter på lerbordet smittar den 

”lilla dans” som pågår av sig mellan barnen. Kopplingen mellan dans, som är innehållet, och 

begreppet lyssnet gör att förskollärarna mer aktivt börjar dokumentera det som sker i utkanten av den 

aktivitet som sker, av de barn som till synes inte ”är med” och mitt i. Det visar sig att även dessa barn 

kopplar ihop sig med musiken och med aktiviteten, fast de väljer en annan position än den som erbjuds 

med hjälp av penna, pensel och dans. Genom att välja en position som gör gällande att ”bredvid” eller 

”utanför” inte automatiskt innebär att barn inte ”är med” fångar CHRIS något som annars kanske 

missats. Utifrån de dokumentationer, som även innefattar lyssnet efter det som sker i periferin av en 

aktivitet, går det att se att det finns en koppling mellan dans, tuschpennor och lek. Barnens rörelser 

smittar mellan varandra, som en Följa John-lek när musik, dans, tuschpennor och penslar kopplas 

samman med hjälp av frågan ”Kan din penna/pensel dansa?”. Denna koppling kommunicerar barnen 
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utifrån flera olika positioner, mitt i aktiviteten eller i utkanten av den. Många av de reflektioner som 

gjort utifrån barnens intresse för dans och tusch har skett tillsammans med barnen inne på avdelningen 

med hjälp av datorn. 

6.3.2 Reflektion tillsammans med barnen vid den interaktiva skrivtavlan 

Datorn var ofta med i barngruppen, vi skrev dagbok, la in bilder och filmer. I början hade vi 

reflektion inne på avdelningen, många barn vaknade tidigt och behövde oss. Barnen gillade att se 

filmer från vardagen. Framförallt dansfilmer var heta, både att dansa och titta på dansfilmer 

faktiskt. Barnen sa Igen! Igen! Det var både barn som var med och dansade och barn som inte var 

med som tittade på filmerna. Vi märkte att de gillade en låt väldigt mycket, då fick den vara med i 

andra aktiviteter. 

På avdelningen där de äldre barnen går finns det en interaktiv skrivtavla att koppla ihop med datorn. 

Ett beslut tas att ta med sig barngruppen dit och tänka tillsammans om de filmer som finns till arbetet 

med Marches Militaires. Det är filmer där barnen dansar (stort och litet), tecknar eller målar. Barnen 

tittar först förundrat på den stora skärmen. Då säger ELI: Ni får dansa om ni vill, sen ställer hen sig 

upp och börjar marschera runt, som Sam gjorde i ateljén. De flesta barn och IBEN hänger på, fast 

några tycker det är roligare att klättra på samlingstrappan eller gå bakom skynket på scenen som finns 

i rummet. CHRIS har filmat, men byter efter en stund med ELI och dansar i stället, IBEN leker med 

några barn på rummets scen. CHRIS pratar med barnen om vad hen ser på skärmen: ”Titta, nu dansar 

Alex snabba fötter, är ni med?” Detta blir en rolig lek, titta på skärmen vad som sker och härma denna 

rörelse. En del rörelser är roligare än andra, de verkar också lättare att dansa. I PP:n står det: ”När vi är 

nere vid Starboarden och dansar/härmar våra rörelser blir det tydligt att en del rörelser återkommer. Vi 

har sedan tidigare sett att barnens rörelser lockar till en sorts ”Följa John-lek”, rörelserna smittar av 

sig. Kan vi göra något med dessa rörelser?” När alla är tillsammans vid den interaktiva skrivtavlan 

syns det tydligt att kroppen behöver kopplas till dokumentationen när det ska tänkas. När barnen rör 

sig i rummet och framför den interaktiva skrivtavlan blir det de kommunicerar tydligare för de vuxna 

än när barnen sitter ner och tittar på det som sker på skärmen. Genom att dansa tillsammans med 

barnen blir de rörelser som lättast och tydligast smittar mellan barnen vid olika aktiviteter också 

synliga för de vuxna. Vid den interaktiva skrivtavlan blir det tydligt att en del av de rörelser som 

lättast smittar är de rörelser som dokumenterats ”bredvid” den aktivitet som skett. När dessa rörelser 

kopplas till ett nytt sammanhang blir de läsbara och betydelsefulla. Förskollärarna väljer att byta 

positioner med varandra under reflektionen vid den interaktiva skrivtavlan. När CHRIS byter position 

från att dokumentera till att dansa blir det tydligt för hen att en del rörelser faktiskt smittar lättare än 

andra. De är mer följbara. När hen dansar med barnen kopplas även språket till det som sker, genom 

att en del rörelser döps av CHRIS utifrån hur de ser ut, t.ex. ”snabba fötter”. Bytet av position 

möjliggör fler bilder av vad CHRIS och IBEN ”ser” pågår, både genom att filma det som sker, men 

även genom att vara en del av den reflektion som pågår på golvet tillsammans med barnen. Dessa båda 

sätt att ”se” genom dokumentation påverkar vilka riktningar processen tar och vilket material som 

fokuseras framöver. Efter reflektionen vid den interaktiva skrivtavlan tas ett beslut om att ta bilder av 

ett par av rörelserna, döpa dem och tillsammans med barnen använda dem till olika sorters musik. Det 

finns en tanke om att rörelserna kanske kan bli flera olika danser som förändras utifrån de bilder av 

dansrörelser som barnen väljer att använda. Genom att lyssna på det som verkar roligt och 

meningsfullt i det som erbjuds barnen tillåts barnen påverka processen. Detta ställningstagande, att 

lyssna efter det som verkar roligt och meningsfullt, återkommer förskollärarna till när de tillsammans 

provdansat de nu namngivna rörelserna tillsammans med barnen. De upplever att aktiviteten, att dansa 

”Snabba fötter”, ”Svängdans” och ”Vifta” var rolig där och då, men att intresset är svalt när det inte är 

kopplat till en vuxenledd aktivitet. När förskollärarna reflekterar över provdansen tillsammans med 

barnen upplever de själva att de får en position av att vara den som ”vet” hur aktiviteten ska gå till, det 
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ska bli en speciell dans av barnens rörelser. Barnen hänger gärna på, men när aktiviteten är avslutad 

sker det inga kopplingar mellan aktiviteten och det som sker efter det vuxenledda. Tidigare har till 

exempel hej/hejdå-leken spridit sig i olika rum och med olika material och aktiviteter med tuschpennor 

har funnits kvar i miljön och förändras och levt vidare från dag till dag. Detta intresse syns inte hos 

barnen när de erbjuds att dansa de namngivna rörelserna. Istället för att prova samma aktivitet igen 

väljer man att prova på ett nytt sätt. Dans-rörelserna kopplas samman med ytterligare ett av barnens 

intressen som noterats, sagor. Barnens intresse för sagor upptäcktes i slutet av höstterminen. 

6.4 Sagospåret som smög sig in  

Barnen på avdelningen tycker mycket om böcker, men innan maten är det svårt att läsa tillsammans, 

alla vill läsa olika böcker. ELI provar istället att plocka fram figurer och ett hus och berätta korta sagor 

för barnen på det sättet. Hen ställer huset på en pall framför soffan och berättar en historia om de 

figurer hen fått tag i. Det kan vara olika djur eller figurer från Nalle Puh- eller Pippisagorna. 

Barnen gillade det jättemycket. Det tyckte vi var kul, vi trodde att de var för små för att lyssna på 

sagor på det sättet. Vi bestämde oss för att använda ett stort skåp och olika figurer för att berätta 

sagor som julkalender. Det blev ett sagoskåp som ”ramade in” berättelserna. Vi såg att barnen 

lyssnade intensivt. 

Att tro sig ”veta” att så små barn har svårt för att lyssna på sagor berättade med hjälp av figurer, att 

sitta still och tillsammans koncentrera sig på samma saga kan givetvis påverka vilka aktiviteter som 

erbjuds barnen. Förskollärarna blir glatt överraskade när det visar sig att de har fel i sitt antagande. Att 

de gör den upptäckten kan bero på att de trots att de trodde sig ”veta” att små barn inte kan lyssna på 

sagor, ändå valde att prova. Beslutet att under höstterminen börja berätta sagor för barnen kom att 

påverka både projektprocessen och barnens lek i slutet av vårterminen. I ett av rummen på 

avdelningen finns ett stort skåp som används vid sagoberättande. Kossan, som från början var en 

utklädd vuxen, byts ut mot en plast-ko och flyttar in i sagoskåpet tillsammans med Blomman (från 

byggrummet). Barnen bjuds ofta in till att lyssna på sagor. Kossan är med i sagorna ett tag, men blir 

snart undanskuffad av Pippi, Tommy och Annika, som många av barnen tycker om och brukar leka 

med på förskolan. När sagorna berättas används material som är välkända för barnen och i detta 

sammanhang fungerar den kopplingen väl. Relationen till de välkända figurerna ger liv och spänning 

åt de berättelser som skapas och berättas. När sagorna berättas hittar oftast en förskollärare på dem 

under tiden hen berättar. Barnen bjuds genom sina kommentarer in att påverka den berättelse som 

byggs fram. Den som berättar bjuder även in barnen genom att ställa frågor om vad de tycker ska 

hända. Genom att göra så får barn och förskollärare två positioner samtidigt, lyssnare och berättare. 

Förskolläraren börjar berätta och barnen lyssnar, därefter bjuds barnen i berättelsen genom att fråga 

vad som ska hända. När barnen svarar blir de berättare medan förskolläraren lyssnar. Relationerna som 

uppstår i kopplingarna mellan berättare, lyssnare och figur skapar den berättelse som växer fram. 

Under årets julkalender berättas på samma sätt en saga om en katt. När vårterminen börjar finns 

Katten kvar i skåpet. Den är viktig för barnen, som frågar efter den så fort de bjuds in till en ny saga.  

6.4.1 Danssaga eller vad kan våra rörelser bli? 

En bit in på vårterminen, strax efter provdansen med barnens rörelser, väcks en idé. Idén handlar om 

att koppla samman en saga med ljud, musik och barnens rörelser. Förskollärarna bestämmer sig för att 

skriva ihop en kort saga om Pippi och katten, två för barnen välkända och omtyckta figurer. Saker som 

händer i sagan förstärks med ljudeffekter, musik och barnens namngivna dansrörelser. När katten 

vaknar och vill gå ut och leka börjar det till exempel regna och åska, det låter ”regn och åska” i hela 

rummet samtidigt som katten dansar regndans (Snabba fötter-rörelsen). En ny karaktär dyker också 

upp, en humla som både låter ”Bzzz” och spelar Humlans flykt (från Sagan om Tsar Saltan). När 
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Humlan kommer dansar Pippi och Katten ”Vifta-dansen” tills Humlan får dem att förstå att den bara 

vill leka osv. Första gången barnen hör sagan är det väldigt spännande. En del barn vänder huvudet hit 

och dit när ljudeffekterna spelas, var kommer alla ljud ifrån? Flera barn väljer att dansa med i de 

välkända rörelserna som den förskollärare som berättar, gör i sagan. Utifrån sitt eget intresse för 

berättande, valde förskollärarna, fast de egentligen inte trodde att det skulle gå, att under höstterminen 

prova berätta sagor för barnen. I och med det stötte de på ett intresse hos barnen som fascinerade hela 

barngruppen. När sagorna berättades valde alla barn och vuxna att vara med. Detta ledde långt senare 

till att riktningen som tidigare varit fokuserad på rörelser kopplade till musik och dans istället 

kopplades samman med musik, ljudeffekter och sagor, även kallade danssagor. I PP:n återkommer 

förskollärarna till svårigheten att dokumentera helheten av det som sker när de reflekterar kring vad 

som skedde när de introducerade danssagan för barnen: ”Nästa gång ska vi försöka filma alla barn. 

Det är lätt att fokusera på dem med tydligast/störst rörelser. Man kan vara delaktig och ”med” på olika 

sätt.” Förskollärarna skriver att de missar att filma en del barn och att de ofta också missar att filma de 

vuxna som är delaktiga i det som sker, för att de är så fokuserade på barnen. Men när de tittar på 

filmerna med danssagan ser de att en del av de barn som tidigare valt att dansa lite eller ”litet” dansar 

både mycket och stort när dansen är kopplad till en saga. De funderar över om det beror på att ”dansen 

finns med i en fast ram, att man vet vad som kommer att hända? Eller är det kanske låten som är 

svängig och bra?” I det nya sammanhanget går förskollärarna tillbaka och positionerar sig utifrån de 

barn som syns och hörs mest när de dokumenterar. Detta upptäcker de direkt när de tittar på sitt 

filmade material och använder i fortsättningen en kamera på stativ för att filma mer av helheten. De 

väljer också att bjuda in barnen till samma aktivitet en gång till, de provar att fånga helheten igen. Det 

är när de gör detta de upptäcker de barn som bytt position från att dansa litet till att dansa stort. 

Förskollärarna skriver även att barnen verkar ha olika intressen i själva sammanhanget: ”Några barn 

verkar mer intresserade av sagan och själva lyssnet med ögon och öron till ljud och rörelser. Andra är 

mer intresserade av rörelsen, uttrycket och lyssnet med kroppen.”Genom att använda både berättande 

och musik/dans/rörelse menar förskollärarna att fler möjligheter öppnas. Genom att använda sig av 

flera olika material, uttryck och kroppen skapas fler möjligheter att positionera sig i förhållande till det 

som sker. Genom att erbjuda olika möjligheter till lyssnet i samma aktivitet erbjuds även olika sätt att 

göra kopplingar till det som sker och att kommunicera på och med de människor och de material som 

erbjuds i sammanhanget.  

6.4.2 Busiga humlor leker vidare 

När danssagan berättas låter barnen ofta på skoj sina humlor i sagan flyga och sätta sig på en kompis 

eller en vuxen. En dag efter att danssagan om Pippi och Katten berättats får ett barn en humla av ELI 

på skoj. ELI håller den mellan tummen och pekfingret och lämnar över den till barnet som tar emot 

den på samma sätt. Denna humla flyger och sätter sig på IBENs näsa. IBEN brukar ”busa i vardagen” 

med barnen genom att till exempel somna mitt i maten eller något annat tokigt. IBEN är genast med på 

humleleken och börjar Vifta-rörelsen. Fler och fler barn hämtar humlor som alla landar på samma 

näsa. De barn som väljer att tittar på skrattar och studsar av spänning när IBEN viftar efter humlor till 

höger och vänster. Barn och vuxna leker och skrattar tillsammans en lång stund. Humlorna 

återkommer ofta i barnens lekar efter det. De blir ett tecken för att hitta på något kul och lite busigt. 

Bzz säger ett barn, sätter ihop tummen och pekfingret och sätter humlan på en kompis, en förskollärare 

eller en förälder som råkar gå förbi. I sagan vill Humlan ”bara leka” och i barngruppen blir tecknet för 

humla en invit till att leka. Alla föräldrar som får en humla är med och leker, oavsett om de hört talas 

om sagan om Pippi och Katten eller ej. Det är ett lektecken som fungerar ändå. Sagor som berättades i 

barngruppen skapade en koppling till lek med hjälp av humlor. Leken med humlor spred sig i sin tur 

till andra rum och till andra som besökte avdelningen, till exempel föräldrar genom att användas som 
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ett gemensamt tecken för lek. Humlan kopplade även samman sagorna med humorn igen, det var 

busiga humlor, som landade både här och där. I och med att humlor lättast jagas bort genom ”Vifta-

rörelsen” kopplades även dansen tillbaka till leken. Det gemensamma tecknet för leken öppnar upp 

möjligheter för att ta olika positioner. Både barn och vuxna tar positionen som initiativtagare till leken 

genom att erbjuda någon en humla. En skillnad nu jämfört med hej/hejdå-leken är att barnen lika ofta 

som de vuxna tar rollen att starta leken och att vara den som med hjälp av ljud och olika uttryck skapar 

den spänning som ofta finns med när ramen för en spännande lek byggs upp. Ibland när humlorna blir 

för intensiva i sin lek får de vuxna återigen barn i knät, men i leken kan den som positionerat sig i knät 

fortsätta leka tillsammans med förskolläraren. Eftersom förskollärarna tidigare i processen tagit beslut 

om att inte dokumentera all lek med barnen med kamera, kan de själva också fortsätta leka busiga 

humlor även när de har barn i knät. Detta hade de svårt för när t.ex. Kossan kom på besök eftersom de 

då också dokumenterade med kamera. Om humlorna filmas görs det av en förskollärare som inte 

aktivt leker just då.  

Reflektionerna kring danssagorna leder så småningom till nya diskussioner, nu om barns delaktighet. 

Vad betyder det att vara delaktig och hur kan barnen bli mer delaktiga i att förändra danssagorna? 

Terminen drar dock mot sitt slut, så den tanken sparas till kommande läsår och nya projekt och 

processer.  

6.5 Sammanfattande analys 

 

Bild 1 Rhizom över riktningar i projektprocessen  
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I projektprocessen, som beskrivits, har de riktningar som processen tagit, sitt ursprung i olika delar i 

förskolans verksamhet (se bild 1). Det som påverkat riktningarna har sitt ursprung i förskolans 

gemensamma projektbeskrivning och verksamhetsidé röd), från kollegor (grön) och från barngruppen, 

barnens intressen och förskollärarna (blå). Kopplingar dem emellan har lett till nya positioner, nya 

kopplingar och nya riktningar i processen. Alla dessa riktningar står i relation till läroplanen, dess 

målområden och strävansmål. När förskollärarna i PP.n utvärderar läsåret i förhållande till läroplanens 

målområden återvänder de till frågan om barns förändrade kunnande och diskuterar hur arbetet med 

detta uppdrag utförs samtidigt som projektet är i fokus:  

Vi har gjort ett val att dokumentera projektet, alla målområden ingår inte hela tiden men finns 

ändå. I vardagen sker andra saker. Kanske förhåller vi oss till målen i efterhand. Eller man har 

dem i huvudet, men de finns inte i skrift förrän i efterhand. I barnens pärmar. Läroplanen är ju 

med hela tiden, men det är ju inte som att vi plockar fram den och säger att idag pratar vi om 

läroplanen.  

I projektprocessen fokuseras inte specifika mål eller målområden, men leken och lekvärldar är 

startpunkten på projektet. I förskolans verksamhet byggs miljön upp utifrån läroplanens målområden 

och det barnen intresserar sig för i miljön integreras med leken och lekvärlden i projektprocessen. I 

projektprocessen blir barngruppen, verksamheten, integration mellan människa, miljö och material, 

samt deras påverkan och inflytande över varandra synliga. Att inte dokumentera allt barnen gör inom 

ramen för projektet är ett aktivt val som gör att inte alla läroplanens målområden blir synliga i 

projektprocessen i PP:n: 

Varje gång du kollar varje barns förändrade kunnande (lappen i pärmen kopplad till målområden) 

kollar du läroplanen, då ser man vad som inte är med. Även på utvärderingen, vad är med, vad 

behöver utvecklas? Miljön på avdelningen är kopplad till läroplanen, det som sker där 

dokumenteras inte alltid inom ramen för projektet, men man vet att det sker. Detta hamnar i 

barnens pärmar oftast.  

Barnen observeras och dokumenteras utifrån sitt deltagande i de gemensamma aktiviteterna och i 

början av processen är det tydligt att de barn som hörs högt och mycket är de som synliggörs i 

dokumentationerna. När förändringar görs i förhållande till i organisationen och hur verksamheten 

dokumenteras framträder även de barn som är tystare och hörs mindre. På så sätt blir verksamheten 

synlig genom de enskilda barnen och de enskilda barnen synliga genom verksamheten. Förskolans 

läroplan behöver tolkas, förstås och problematiseras utifrån sin helhet, inte enbart utifrån de enskilda 

strävansmålen. När projektprocessen fokuseras i dokumentationsarbetet (omsorg, lärande, 

dokumentera, utvärdera, utveckla) integreras förskolans gemensamma projekt (lekvärldar och 

utforskande arbete) med barnens intressen (tusch, dans och sagor). Flera målområden (språk, lek, 

skapande, delaktighet och inflytande) integreras med varandra och det sker en kontinuerlig diskussion 

utifrån tankar och teorier (innebörden av begreppen kunskap och lärande). Ett exempel på detta är 

diskussionen kring dans, språk och vad dans kan vara. Ju mer förskollärarna problematiserar det de 

”vet” i förhållande till det som efterfrågas i läroplanen desto fler möjligheter till att utveckla 

verksamheten skapas. Under tiden projektprocessen pågår kan förskollärarna lyssna på barnen och 

tillsammans med dem utforska det de visar intresse för samt hitta sätt att integrera olika språk och 

målområden med varandra. Verksamheten kan utvecklas och växa med barnen utan att de vuxna i 

förväg bestämmer vilka målområden som ska fokuseras. När förskollärarna i studien dokumenterar 

utanför den ”ram” som satts för projektet eller en aktivitet ger de sig själva möjlighet att lyssna mer 

lyhört och att se fler av de positioner och kopplingar som barnen tar och gör. Detta ger dem även 

möjligheten att integrera och inkludera fler av läroplanens målområden. Genom att anpassa sin 

organisation till det som ska dokumenteras öppnas möjligheter för att se fler positioner bland både 
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barn och vuxna. Detta ger i sin tur förskollärarna möjlighet att fundera över sin egen roll i vad som 

dokumenteras och hur detta sen tolkas i förhållande till det de tror sker bland barnen. Förskollärarna i 

studien använder sig av ett eget begrepp, lyssnet, för att skärpa sitt öga och öra för det som sker bland 

barnen. Begreppet kommer från ett flerårigt projekt där läroplanens strävansmål om språk 

problematiserats, utvärderats och utvecklats i verksamheten tillsammans med barnen. Genom denna 

”vetskap” om språkmålen och vad språk kan vara, möjliggörs en koppling mellan barnens intresse för 

dans, tusch och sagor, förskollärarnas intresse för språk och uttryck samt förskolans gemensamma 

projekt, som kanske inte varit möjlig annars. När förskollärarna utifrån barnens intresse ifrågasätter 

”vad dans egentligen är” och hur detta kan uttryckas, visar de att de är medvetna om att det finns olika 

sätt att tolka och förhålla sig till läroplanens målområden. Genom pedagogernas lyhörda lyssnande och 

genom en flexibla hållning till förändring av och nytänkande kring aktiviteter har barnen gjorts 

delaktiga i ett kultur- och kunskapsskapande i förskolans verksamhet.    

7 DISKUSSION 

 

I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras i förhållande till problemformulering och 

forskningsfrågor, synliggörandet av strävansmål i en projektprocess samt de centrala begreppen 

riktningar, positioner och kopplingar.  

7.1 Resultatdiskussion  

7.1.1 Läroplanen, strävansmål och dilemman  

Som Folke-Fichtus och Lundahl (2015) visat har den skolförberedande verksamhet som efterlyses från 

politiskt håll bidragit till en motsättning i läroplanens skrivningar om det enskilda barnet och 

verksamheten som helhet. Resultatet av studien visar att medvetenhet om och problematiserande av 

läroplanen och dess strävansmål, tillsammans med barn och kollegor, påverkar arbetssätt, 

dokumentation och projektprocess. Den studerade projektprocessen påverkas också av olika delar i 

förskolans organisation. Förskolans gemensamma projekt tar ut riktningen för starten av processen, 

och visar hur förskolan genom sitt systematiska kvalitetsarbete tar ställning till den motsättning som 

finns i läroplanen. Samtidigt påverkar barnens intressen, för det de möter i förskolans miljö (som 

byggts upp utifrån läroplanens målområden) också starten på processen och de riktningar den tar. När 

förskollärarna får kommentarer från kollegor på innehållet i projektprocessen förändrar det ytterligare 

riktningen på det som sker och vad som erbjuds barnen. Resultatet visar att relationen mellan 

processen och strävansmålen i starten balanserar mellan en önskan att följa barnens intressen och 

samtidigt följa den riktning som förskolans gemensamma projekt innebär. Under vårterminen får 

barnens intressen störst påverkan på det som sker i processen. Hur förskollärare bör förhålla sig till 

just barnens intressen finns det delade meningar om. Johansson och Pramling Samuelsson (2006, 

2007) anser att läraren behöver vara kunnig i det område som de ska rikta barnens intresse mot, 

samtidigt som de måste vara lyhörda för barnens erfarenheter. Asplund Carlsson (2011) betonar att 

barnens erfarenheter och intressen givetvis ska ligga till grund för hur verksamheten utformas, men att 

det är läraren som ”med läroplanens mål i sikte utformar undervisning och lärande så att målen nås” 

(s. 81). Detta kan förstås som att förskolläraren ska använda sig av barnens erfarenheter för att skapa 

ett intresse för det innehåll som ska fokuseras. Elfström (2015) anser istället att den pedagogiska 

dokumentationen som barn och vuxna tillsammans gör i en projektprocess ska leda till meningsfulla 

aktiviteter som bygger på de frågor som barnen har om det som skett samt det som intresserade dem. 
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Detta kan tolkas som att det innehåll som fokuseras utforskas utifrån barnens intresse för innehållet, 

inte utifrån förskollärarens tankar om vilka mål som ska nås och vad barnen ska lära sig. Enligt 

Skolinspektionens granskningar (2011, 2012) uttrycker förskollärare svårigheten med att dokumentera 

barns förändrade kunnande utan att samtidigt bedöma barnen i förhållande till läroplanens 

strävansmål. Förskollärarna i studien betonar att det i förskolans verksamhet pågår aktiviteter som inte 

dokumenteras i arbetet med projektprocessen: ”Vi har gjort ett val att dokumentera projektet. Alla 

målområden ingår inte hela tiden, men finns ändå”. Genom att välja att fokusera på processen väljer 

förskollärarna även att fokusera på hela gruppen av barn. Detta betyder dock inte att det enskilda 

barnets förändrade kunnande inte dokumenteras. Studien visar att förskollärarna lät barnens intresse 

för tuschpennor och dans styra riktningen på processen istället för lek och lekvärldar som var 

ursprungstanken. I slutet av projektprocessen hittades en koppling tillbaka till leken. Bäckmans (2015) 

studie visar att förskollärare har svårt för att både fokusera på ett kunskapsinnehåll och lärprocesser 

som sker här- och nu samtidigt. Förskollärare tenderar också att välja att utgå från oplanerade 

aktiviteter och det barnen visar intresse för mer än planerade aktiviteter utifrån ett specifikt innehåll. 

Författaren menar att tanken på att det måste göras ett val kan vara det som ställer till det. Om 

förskollärare istället hittar ett arbetssätt som ibland fokuserar specifika kunskapsinnehåll och ibland 

lärprocesser utifrån det som sker här- och nu kan undervisningen i förskolan förbättras. Förskollärarna 

i den här studien skapar aktiviteter utifrån det barnen visar intresse för och låter olika målområden 

integrera med varandra. De problematiserar begreppet dans utifrån hur de lyssnar på barnens uttryck 

och hur och vad de själva väljer att dokumentera. Detta sker genom analysen av dokumenterat material 

från det som skett tillsammans med barnen. Förskollärarna analyserar däremot inte vilket lärande de 

ser utvecklas bland barnen eller hur detta lärande kan utmanas. Olsson (2009) anser att arbete med 

projektprocesser bidrar till att allas kunnande, frågor och åsikter, både barns och vuxnas tas tillvara 

och att detta är viktigt i förhållande till kunskapsinnehåll: ”När det gäller kunskapsinnehållet värderas 

barnens tänkande, pratande, och handlande lika högt som något annat perspektiv och ses ofta som ett 

viktigt komplement till det kunskapsinnehåll som är känt och redan definierat av de vuxna, kulturen 

och historien” (s. 24). Detta sätt att resonera kring kunskapsinnehåll tänker jag får konsekvenser för 

hur förskollärare gör en bedömning av vilket kunnande som skett utifrån strävansmålen och hur detta 

kunnande kan komma att utvecklas och förändras över tid. En framtida utmaning i arbetet med 

projektprocesser kan vara att våga fördjupa sina kunskaper om hur lärande inom ett specifikt ämne 

eller intresse kan se ut i förhållande till läroplanens strävansmål. Detta bör göras utifrån flera olika 

teorier och perspektiv och kan kopplas frågan om vad det innebär att lyssna på barnen och processen. 

7.1.2 Vad innebär det att lyssna på barnen och processen?  

Arbete med pedagogisk dokumentation och kanske framförallt Reggio Emilia- inspiration kritiseras 

emellanåt för sin metafor ”lyssnandets pedagogik”(Rinaldi, 2001) och då främst tanken att det skulle 

räcka att lyssna på barnen för att de ska lära sig något (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 

2013). Tanken bakom denna kritik är, enligt min tolkning, att förskollärare behöver vara aktiva och 

kommunicera med barnen för att ett lärande ska ske. De behöver också veta vilket lärande som ska 

ske, för att kunna rikta barnens uppmärksamhet mot detta. Denna kritik kan användas för att 

problematisera arbete med pedagogisk dokumentation och att följa (lyssna till) barns intressen: ”Tesen 

att lärande bara är en fråga om att följa barnens intresse har också fallit på att man insett hur svårt det 

är att låta allt börja hos barnen. Förskollärarna kan också mycket väl presentera ett kunskapsinnehåll 

för barnen. Det viktiga är när och hur man nalkas detta kunskapsinnehåll” (Olsson, 2009 s. 27). 

Resultatet av denna studie visar att när förskollärare problematiserar vad ”de vet” om det 

kunskapsinnehåll som erbjuds och fokuseras i processen och vad ”de vet” om hur barn lär, behöver de 

även fundera över hur de lyssnar på det barnen uttrycker. För att kunna ”se” det man inte redan vet, 
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behövs i den studerade processen ett nytt sätt att lyssna. Olsson (2009) påpekar att val av 

kunskapsinnehåll bör ske samtidigt med en diskussion om vilken syn på kunskap och lärande man som 

förskollärare har och hur dessa två tillsammans kan problematiseras. Detta är också ett av de uppdrag 

förskollärare har i den reviderade läroplanen, att ”aktivt föra en diskussion om innebörden av 

begreppen kunskap och lärande” (Skolverket, 2010, s. 6). I resultatet blir detta samband tydligt när 

förskollärarna ställer sig frågan om ”vad är dans?” samtidigt som de kopplar musiken och dansen till 

barnens intresse för tuschpennor och ritande/skrivande. Studien visar att förskollärarna genom att 

lyhört lyssna på barnen och processen, dokumentera och reflektera hittar ett arbetssätt som tillåter dem 

att arbeta integrerat med läroplanen som helhet. När de med hjälp av sitt begrepp lyssnet börjar 

diskutera hur de dokumenterar och vad, börjar de också problematisera läroplanen. Det de 

problematiserar är dock inte endast strävansmålen, som hamnat i fokus i och med revideringen av 

läroplanen, utan läroplanen som helhet. Strävansmålen diskuteras i förhållande till kunskap, lärande, 

projektet, barnens intressen och dokumentation. Jag tror att ett alltför ensidigt fokus på de reviderade 

strävansmålen bidrar till förskollärares svårigheter att utföra sitt uppdrag. Asplund Carlsson (2011) 

anser att det är i förhållandet till de nya reviderade målområdena i läroplanen som 

utvecklingspedagogiken kan tydliggöra lärarens roll i det lärande som sker, ”lärarens utvecklande av 

barnens lärande” (s. 81). Gustavsson och Pramling (2013) har genomfört studier som visar att hur 

förskollärare kommunicerar med barn påverkar vilket lärande som sker. Kommunikation som bygger 

på dialog och förskollärarens förmåga att visa på variation kring det fenomen som studeras har visat 

sig var en bra grund för ett fördjupat lärande hos barnen. De drar slutsatsen att inte alla förskollärare i 

samma arbetslag behöver använda sig av samma sätt att kommunicera kring samma ämnesinnehåll, 

eftersom vi har alla förmågan att förstå olika fenomen på mer än ett sätt. Det viktiga för förskollärare 

blir istället att fundera ut när vilket sätt att kommunicera på fungerar bäst. Detta sätt att tänka kring 

kommunikation kring ämnesinnehåll skulle kunna bidra till framtida arbete i projektprocesser, 

dialogen med barnen och förskollärarnas möjlighet till att lyssna.  

Elfström (2015) menar att ett kontinuerligt utvärderingsarbete utifrån barns intressen och frågor 

påverkar organisation av tid, rum, material och hur det som sker ska dokumenteras. Även resultatet i 

denna studie pekar på detta. När förskollärarna såg potentialen av att låta barnen koppla samman 

människor, miljö och material förändrades även organisationen för aktiviteter och dokumentation. 

Förskollärarna positionerade sig utifrån hur många barn som valde att delta i de aktiviteter som 

erbjöds. På detta sätt förändrades också möjligheten att dokumentera, då förskollärarna under tiden för 

en aktivitet gavs möjlighet att växla mellan att delta med barnen och att dokumentera, vilket i sin tur 

gav dem möjlighet att ”se” det som pågick utifrån mer än ett håll. Lärdomar utifrån detta resultat kan 

bidra till kunskapen om hur förskollärare kan tänka om dokumentation i förhållande till barngruppen. 

Tidigare studier (Lindgren Eneroth, 2014, Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson, 2014) visar på 

att detta är två områden som förskollärare för mycket diskussioner kring i förskolans verksamhet. I 

arbetet med projektprocesser kan läroplanen vara en av alla de kopplingar som sker mellan människa, 

miljö och material och på detta sätt problematiseras i det systematiska kvalitetsarbetet. På så sätt kan 

läroplanen bli ett levande, internaliserat arbetsmaterialet för förskollärare. Folke-Fichtelius och 

Lundahl (2015) skriver att det tolkningsutrymme som förskollärarna får i läroplanen och hur de rent 

konkret väljer att arbeta med innehållet är en fråga för fortsatt forskning. Denna studie är ett exempel 

på hur förskollärare valt att arbeta med uppdraget i läroplanen, att dokumentera, utvärdera och 

utveckla verksamheten i förskolan utifrån en helhetssyn på omsorg, utveckling och lärande. 

Användandet av ett målrelationellt perspektiv i analysen har bidragit till att synliggöra hur arbetet med 

strävansmål tar form i projektprocessen. Med utgångspunkt i detta perspektiv framkommer det att 
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förskollärare kan arbeta med läroplanens strävansmål samt analysera dokumenterade processer utan att 

det enskilda barnet på ett mer skollikt sätt bedöms i förhållande till förutbestämda mål i läroplanen.  

7.2 Metoddiskussion 

Jag valde i den här studien att använda mig av material från min egen arbetsplats. Anledningarna till 

det är främst ett intresse för att vetenskapliggöra den beprövade erfarenheten som jag och mina 

kollegor skaffat oss genom arbetet med barnen på förskolan. Utifrån ett tidsperspektiv sparar jag även 

mycket tid på att använda det rika, befintliga material som fanns tillgängligt för mig. Bryman (2014) 

kallar det micro-etnografisk studie, när en forskare använder material från en verksamhet, utan att 

spendera massor av tid där. Jag tror att det är viktigt att förskollärare har möjlighet att forska i och på 

sin egen praktik, jag tänker att sammanhanget, förskolans vardag, kan tydliggöras och komma till sin 

rätt på detta sätt. Givetvis ska det ske utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och de krav och kriterier 

som gäller för den högskola man som student eller forskare representerar. Genom att vetenskapliggöra 

den egna beprövade erfarenheten kan verksamheten i förskolan utvecklas likaväl som forskning i 

förskolans praktik. Nilsson et al. (2015) kallar denna typ av forskning för ett ”inifrån perspektiv”. En 

aspekt som är viktig att tänka till kring när eget material används i en studie, är den etiska. När jag 

valde ett material från min egen verksamhet infann sig också möjligheten att identifiera vilken 

förskola materialet kom ifrån. För att undvika att enskilda barn och förskollärare identifieras valde jag 

att använda mig av ett namnsystem och ordet ”hen”. Detta påverkar läsbarheten av resultatet till viss 

del, men informanternas anonymitet är viktig att bevara och fick därför gå före. Under metodavsnittet 

berördes att det finns åsikter mot att använda material från den verksamhet man själv tillhör, när man 

samlar in material till en studie. Repstad (2007) anser att närhet och förförståelse för en verksamhet 

även kan ses som en fördel och att de invändningar som finns istället kan fungera som hjälp i analysen 

av materialet. Under analysarbetet har jag träffat de två kollegor jag arbetade tillsammans med under 

det aktuella läsåret, för ett samtal i grupp. Vid samtalet frågade jag dem om delar av materialet där 

oklarheter framkommit under analysen Detta bidrog till att analysen kunde fördjupas och att 

resultatberättelsen framträdde tydligare. De båda fick också möjlighet att läsa resultatberättelsen för att 

ta ställning till om de kände igen sig i beskrivningen av processen. Att ”lägga praktiken på bordet” 

(Lenz- Thaguchi, 2000 s. 275) visade sig också vara viktigt för att lära känna materialet mer på djupet 

och för att kunna skriva ner en trovärdig, transparent resultatberättelse. Materialet från förskolan är 

inte konstruerat med avsikt att ingå i en studie utan är en projektprocess från avdelningens vardag. 

Bryman (2011) skriver att om materialet som studeras, inte är framställt för att ingå i en 

forskningsstudie, är det är viktigt att det finns tillräckligt med material att analysera. Den aktuella 

projektprocessen innehåller rikligt med material. Det hade varit möjligt att fokusera och göra en 

djupare analys av delar av materialet, samtidigt som en del av sammanhanget då förmodligen hade gått 

förlorat. Genom att analysera hela projektprocessen är min förhoppning att den varierande och ibland 

komplexa vardagen i förskolan där projektprocessen blivit till, blir synlig likaväl som arbetet med 

läroplanens strävansmål. Genom att det funnits tillräckligt med material och även möjlighet för mig att 

tydliggöra materialet har också den trovärdighet som efterfrågas uppnåtts. Detta tydliggörs genom att 

slutsatser kan dras utifrån syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Min avsikt har varit att även 

tydliggöra den förförståelse jag har av vad som skedde. Det har jag försökt uppnå genom att ge en rik 

beskrivning av det som skedde på avdelningen under projektprocessen.  

Som stöd i min analys av materialet valde jag att använda mig av tre centrala begrepp: riktningar, 

positioner och kopplingar för att studera hur arbetet med läroplanen tar form i en projektprocess. De 

begrepp jag använt har bidragit till att tydliggöra hur en projektprocess kan relatera till och integrera 

läroplanens målområden och strävansmål med varandra över tid. Under analysens gång har det blivit 
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tydligt för mig att de i framtiden även kommer att vara användbara för mig och mina kollegor när vi 

dokumenterar, analyserar och utvärderar kontinuerligt under läsåret. Begreppen hjälper till att skapa 

distans till det vi ”vet” och ”ser”. Förskollärarnas i studien använder sig av ett eget begrepp eller 

metafor, lyssnet, när de reflekterar kring och dokumenterar det barnen berättar för dem i processen . 

Begreppet/metaforen visade sig användbart för att få syn på positioner och kopplingar när material 

analyseras. Lyssnet är ett exempel på vikten av att förskollärare utvecklar termer och metaforer i sitt 

utvecklingsarbete.  

7.3 SLUTSATSER 

Min förhoppning är att studien, med stöd av ett målrelationellt perspektiv, tydliggör hur läroplanens 

intentioner och strävansmål kan ta form i en projektprocess. När forskningsfrågorna besvaras 

synliggörs en process som ibland svänger hit och dit och ibland innehåller flera parallella spår. 

Kopplingar mellan människa, miljö, material och dokumentationer synliggör barns och vuxnas 

positioner, samt deras betydelse för att skapa nya spår. Detta förändrar både processen och hur den 

relaterar till läroplanens strävansmål över tid. När miljö, material och människor tillåts integrera med 

varandra skapas det möjligheter för barn och vuxna att inta andra positioner än om de inte gör det. Ett 

lyhört lyssnande när en aktivitet dokumenteras gör positioner synliga både vid efterföljande reflektion, 

men även under själva dokumentationsarbetet. En stor medvetenhet hos förskollärare om vad 

läroplanen står för, vilka områden som finns och hur de kan integreras med varandra, öppnar upp 

möjligheterna för att arbeta med strävansmål utifrån ett målrelationellt perspektiv. När arbetet med 

läroplanen internaliseras av förskollärare och blir en del av vardagen, går det att fokusera mer än ett 

målområde i taget, helt i intention med det läroplanen efterfrågar. När förskollärares medvetenhet om 

läroplanens innehåll är hög kan de gå in i arbetet med barnen utan att veta åt vilken riktning eller mot 

vilka målområden projektprocessen kommer att gå. Genom dokumentation, reflektion och analys kan 

läroplanen och dess strävansmål problematiseras utifrån den egna barngruppen och verksamheten. När 

förskollärare gör val om vad som ska dokumenteras i en projektprocess görs även val om vad som inte 

ska dokumenteras. Då är det viktigt att förskollärare för en diskussion om hur de ska organisera sig 

och hur de ska dokumentera för att se och höra alla barn. Ytterligare en förhoppning med studien har 

varit att visa hur användandet av teori och centrala begrepp kan vetenskapliggöra den beprövade 

erfarenheten i förskolan och fördjupa analysen av den pedagogiska dokumentationen. Detta inifrån-

perspektiv (Nilsson et al, 2015) har haft som syfte att bidra till det förskoledidaktiska forskningsfältet. 

Min slutsats är att de centrala begrepp som använts i studien även är användbara för förskollärare i 

arbetet med att analysera dokumentationer som ska ligga till grund för arbetet att utvärdera och 

utveckla verksamheten i förskolan. Begreppen kan användas för att få syn på hur kopplingar mellan 

miljö och material kan synliggöras så att barn på bästa sätt får möjlighet att utforska, utvecklas och 

lära i förhållande till läroplanens målområden och intentioner.  

7.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det behövs fler studier där förskollärare utifrån olika teorier och synsätt problematiserar sitt uppdrag i 

läroplanen i förhållande till förskolans verksamhet. Forskning med ett inifrån-perspektiv på 

förskoledidaktik och förskoledidaktisk forskning (Nilsson et. al, 2015) skulle även kunna bidra till att 

problematisera den forskning som redan finns om förskola och hur barn lär. Detta är av vikt då 

forskning emellanåt beskylls för att vara för abstrakt och stå alltför långt ifrån den praktik som bedrivs 

i förskolans verksamhet. En studie med fokus på att tydliggöra hur varje barns utveckling och 

förändrade kunnande kan synliggöras i en projektprocess hade också varit av värde. 
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Bilaga I 
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Bilaga II 
 

          Februari 2015 

 

Hej! 

Förra året när era barn gick på Avdelningen hade jag (Åsa Cederholm) förmånen att tillsammans med 

era barn få utforska musiken, leken och skapandet i en härlig blandning. Mycket av detta arbete 

analyserades med hjälp av pedagogisk dokumentation och finns kvar som en Powerpoint-berättelse. 

Samtidigt som jag har arbetat tillsammans med era barn har jag under det senaste ett och ett halvt åren 

studerat på Magisterprogrammet i pedagogik. Det som återstår för mig innan jag är klar med min 

utbildning är att genomföra en studie och utifrån den skriva en magisteruppsats. Jag är intresserad av 

praktiknära forskning och tror att det är möjligt för förskollärare att utifrån vetenskapliga kriterier 

analysera material från den verksamhet de själva arbetar i.  

Jag kommer att använda ovan nämnda pedagogiska dokumentation (bilder, filmer, samt den av 

förskollärarna insamlade och reflekterade projektprocessen i form av Avdelningens powerpoint-

berättlese) som underlag för min studie. Genom att analysera materialet utifrån begrepp inspirerade av 

ett målrelationellt perspektiv är min förhoppning att jag kan hålla den distans till materialet som 

behövs för en bra analys. Vill du/ni veta mer om bakgrunden och syftet med studien kan du ta del av 

detta på nästa sida! 

 

Hantering av material och forskningsetiska principer 

Allt material som undersöks och analyseras i studien kommer att behandlas med varsamhet och 

förvaras på så sätt att ingen utomstående kan ta del av det. Materialet kommer att analyseras utifrån ett 

målrelationellt perspektiv och detta kommer att göras med största respekt för de barn och vuxna som 

deltog i projektet. I de fall citat från projektberättelsen används eller aktiviteter beskrivs, kommer 

fingerade namn att användas. Bilder och filmer kommer endast att användas för analys, dessa kommer 

inte att publiceras i den färdiga uppsatsen.  

Under studiens gång följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 

Har du/ni några frågor är ni givetvis välkomna att kontakta mig, antingen när vi möts på Avdelningen, 

via mail:  eller på telefon: 0730-716734 

Med vänlig hälsning 

Åsa Cederholm  
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Bilaga III Frågor till kollegorna 

1. Alex gråter. Nu tolkar jag det som att hon leker hej/hejdå eller tittutlek även här. I pp har vi 

kopplat det till humor. Skulle jag kunna säga att hon leker, men att hon tagit en ny position, 

den som lekledare?  

 

2. Varför valdes tusch att fokusera på i processen?  

 

 

3. Varför valde vi att stänga av ateljén med en hylla vid första tillfället? Varför gjorde vi aldrig 

så efter det?  

 

4. Hur kom sagorna med i projektet? 

 

 

5. Reflektion tillsammans med barnen/barnens reflektioner. Hur påverkade dessa projektet?  

 

6. Varför kopplades dansrörelserna ihop med sagan? 

 

 

7. Hur användes läroplanen? 

 

8. Hur arbetade ni med varje barns förändrade kunnande? 

 

 

9. Varför försvann Kossan som fysisk person? Då försvann rolleken.  

 

 

 

 

 


