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Ju mer ett barn har sett, hört, upplevt, ju 

mer vet det och har tillägnat sig, ju större 

mängd verklighetselement det besitter i sin 

erfarenhet, desto betydelsefullare och 

produktivare blir dess fantasi vid i övrigt 

lika förutsättningar. 
Lev S. Vygotskij i Fantasi och kreativitet i barndomen



Alla ska ha ett undervisande 

förhållningssätt
Lärandefokus i aktiviteter med barnen

Såväl planerade pedagogiska aktiviteter som 
i barnens spontana upplevelser

Ta ansvar för 
Ämnesinnehåll

Aktiviteternas utformning

Relationerna i barngruppen och mellan barn och 
vuxen

Följa upp att undervisningen resulterar i lärande i 
barngruppen

Egen- och verksamhetsutvecklingsansvar



Måltid på Ugglan



Vad ska läras?

H
u

r 
sk

a 
d

et
 g

å 
ti

ll?
Stark styrning Svag styrning
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A. KLASSISK DIDAKTISK POSITION

Förskolepersonalen introducerar 

ny kunskap

B. PROCESSORIENTERAD POSITION

Förskolepersonalen stödjer processen 

men styr inte resultatet
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C. MOGNADSPOSITION

Förskolepersonalen styr material 

och miljö men inte process

D. KAOTISK / KREATIV POSITION

Barnen skapar på egen hand



Undervisning är

En rhizomatisk process där omsorg, 

undervisning och lärande växer fram

Utan början och slut

Utan överordning och underordning

Relationell kunskapssyn

Stark lärandeidentitet och lärgemenskap i 

gruppen 





Projekt äpplet

Baka och 
äta äppelpaj

Studera 
kärnhus

Plantera 
äppelkärnor

Berätta 
sagor och 
myter om 

äpplen

Snövit
Iduns äpplen

Paris och äpplet

Måla äpplen

Skriva 
äppeldikter

Räkna med 
äpplen

LÄRANDETS OBJEKT?
KOGNITIV UTMANING?

NY KUNSKAP?

Sjunga 
äppelsånger

Titta på 
”Kalles 

äppelträd”



Projekt äpplet 2

Baka och 
äta äppelpaj

Samarbete

Social 
kompetens

Turtagning

Måla äpplen

Samvaro 

TEMA
ÄPPLEN

Sjunga 
äppelsånger

Gemensam 
upplevelse

Trygghet

Samhörighet



Förgrund och bakgrund

Förgrund

Mål

Ämnesområden i Lpfö 18

Bakgrund

Arbetsformer

Kollaborativt lärande

Interaktion

Dialog

Metakognition

Formativ återkoppling

Lärandeidentitet 

…



Projekt äpplet

Baka och 
äta äppelpaj

Studera 
kärnhus

Plantera 
äppelkärnor

Berätta 
sagor och 
myter om 

äpplen

Snövit
Iduns äpplen

Paris och äpplet

Måla äpplen

Skriva 
äppeldikter

Räkna med 
äpplen

FÖRSTÅ VÄXTERS 
KRETSLOPP UTIFRÅN
ÄPPLETS CYKEL

Sjunga 
äppelsånger

Titta på 
”Kalles 

äppelträd” Lpfö 18, s. 10:
• Förståelse för samband i naturen och för 

naturens olika kretslopp samt för hur 
människor, natur och samhälle påverkar 
varandra, 

• Förståelse för naturvetenskap, 
kunskaper om växter och djur samt 
enkla kemiska processer och fysikaliska 
problem, 

• förmåga att utforska, beskriva med olika 
uttrycksformer, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap och teknik



Projekt äpplet

Baka och 
äta äppelpaj

Studera 
kärnhus

Plantera 
äppelkärnor

Berätta 
sagor och 
myter om 

äpplen

Snövit
Iduns äpplen

Paris och äpplet

Måla äpplen

Ställa frågor, 
hypoteser och 

antaganden

Människors 
och djurs 
nytta av 
äpplen

FÖRSTÅ VÄXTERS 
KRETSLOPP UTIFRÅN
ÄPPLETS CYKEL

Studera 
äpplets 
livscykel

Studera 
noga

Äppelträdet 
som biotop



Integrerade aktiviteter ämnesvis

Språk
Läsa om äpplets kretslopp

Läsa och skriva faktatexter

Matematik
Räkna och jämföra storlek hos kärnor och reflektera över 
odlingens resultat

Sortera 

Praktisk estetiska aktiviteter
Illustrera kretsloppet

Granska äppelblom, äpple nära genom att teckna och måla  

Årstiderna av Vivaldi illustrerar de olika stadierna

Klättra i träd för att plocka och undersöka trädets delar vid olika 
tidpunkter



Egon och Maja



Frågor: Varför är den generativa 

frågan så viktig? 

Finns det frågor som är för stora, så att de 

inte leder mot syftet eller inte blir spännande?

Finns det frågor som är för små, så att det 

inte leder mot syftet eller blir spännande?

Vad tycker du om att man lägger in 

exempelfigurer t.ex. Babblarna eller Pippi 

Långstrump i den generativa frågan? Ska inte 

den generativa frågan var stor och generell?



Generativ fråga ger målfokus

Varför är kunskapen viktig för människan i 

världen?

Sammanhangsstyrd undervisning – skapar 

sammanhang för barnen

Förskolepedagogerna måste tänka kring 

områdets mål och syfte

Kopplar till läroplanens innersta mening –

utbildningens syfte



Jämförelse

Traditionella temarubriker Generativa frågor

Hösten Varför vissnar allt på hösten?
Vad skulle hända om hösten aldrig 
kom?



Ämne ”Vatten” ”Vad händer om allt vatten tar slut?”

Språkutveckling Skriva vattendikter Dialog om vattenbrist/Skriva och framföra 
ett tal om risker med vattenbrist

Bild Akvarellmålning Filma/göra bildspel av talet med 
illustrationer

Naturvetenskap Vattenbiotoper – växter, djur Vattnets betydelse för liv och ekosystem

Jämförelse ämnesövergripande 

arbete



Frågor:

Hur ska man försäkra sig om att man 

arbetar mot alla mål om man bara ska 

välja ett eller två per temaplanering? 

Ska varje mål i läroplanen vara beskriven i 

en planering? 

Ska man göra planeringar för rutiner 

också?



Planera i FÖPP

Längre teman

Rutiner och återkommande aktiviteter

Lägg till veckoplaneringen



Veckoplanering Skorpan

Planerat lärtillfälle: Kopplat till Lpfö -18
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aktivitetsplan:

Reflektionstillfälle: Uppföljning och analys av föregående vecka:

Bildprocesser som synliggör det utforskande som vi vill fånga:

Barnen gör/säger: Reflektion: Idéer/nästa steg:



Packa ryggsäcken 
– När? Med vad?

1 år
F-klass/
fritids5 år Åk 9Åk 1 Åk 3 Åk 6



Frågor: Matriser med kriterier

Kontra att vi ej ska bedöma barn i förskolan

Många fastnar, vågar inte göra matriser för att 
följa barns lärande med dem som stöd



Förskolans dikotomier…

Omsorg  //   Undervisning och lärande

Lek    //   Undervisning

Dokumentation   //    Uppföljning

Förskola    //    Skola



Förskolan utvärderar för att

Utveckla sin undervisning

Systematiskt kvalitetsarbete

Följa och informera om barnens kunnande

Det kompensatoriska uppdraget!



Förlopp

Observation och dokumentation

Analys

Aktion (undervisning) – utmana!



Forskning om dokumentation
(Johansson, 2016; Elfström Pettersson, 2017; Lindroth, 2018; Nilfyr, 2018) 

Förskollärare är ambivalenta:
Bedömning av enskilda barn?

Bedömningspraktik = professionalitet?

Fokus på sättet att utvärdera istället för vad som utvärderas
Formen och görandet viktigare än att utveckla undervisningen

Sociala och uppförandeaspekter utvärderas snarare än 
kunnande

Dokumentation upplevs svårt
Barnen görs inte delaktiga

Flyttar fokus från barnet till aktiviteter och görande

Dokumentationen vinklas ofta till det som de vuxna vill visa
Sällan barnens verkliga intressen eller aktiviteter

Barnen är ointresserade och lär sig säga det som förväntas

Dokumentationsmallarna är avgörande för kvaliteten



Jfr. Elfström Pettersson, 2017; Lindroth, 2018; Nilfyr, 2018



Diskutera

När sysslar vi med lotsning och när sysslar 

vi med scaffolding?

Vad är skillnaderna?
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Frågor: Hur ser du på SKA-

arbetet? 

När ska man slutanalysera och göra en ny 

planering utifrån nya läroplansmål? 

Hur många "loopar" ska man göra under 

ett läsår?



MÅL
Vad ska 
barnen lära?

ANALYS
Vad är nästa  
utvecklingssteg?

RESULTAT
Lärde sig
barnen det 
vi tänkt?

PROCESS
Hur ska det gå till
på bästa sätt?



December

November

Oktober

September

Augusti

Juli
Juni

Maj

Februari

April

Mars

Januari

Förskolans

aktiviteter

Utvecklingssamtal

Personliga mål 

Förskoleledningens

analys

Individuellt 

utvärderingssamtal / 

löneindikator

Förskoleledningens observation och 
feedback

Utvärdering av 
arbetslagets 
aktiviteter

Kvalitets-
säkrande 
bokslut

Målsättningar

Uppdrag till 
utvecklings-

organisationen

Kollegialt 
lärande

Kollegialt 
lärande

Kollegialt 
lärande

Kollegialt 
lärandeKollegialt 

lärande

Kollegialt 
lärande

Kollegialt 
lärande

Lärmässa
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