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Inledning

“Nu har vi använt två hjärnor istället för en!” Emil Dahl 6 år, 1996 Emil och Alexander, båda sex år, har först 
ritat varsin ritning av sin avdelning och får uppgiften att göra en tillsammans. ”Då gör vi först en stor ruta”, 
föreslog Emil. ”Vi måste göra en gång, en hylla och bord, sen ett rum för täckena, ett som har dockor, ett för 
bokstäverna och sen har vi byggrummet och samlingen” lade Alexander till. De ritade omväxlande de olika 
rummen och detaljerna i rummen och ställde sig upp ibland för att se om deras ritande överensstämde med 
verkligheten. De blev väldigt nöjda när de var klara och jag frågade dem: ”Var det enklare nu när ni var två?” 
”Nej, det var enkelt förut med”, var båda överens om. ”Men jag kan se att ni fått med fler rum på avdelningen 
och fler saker i rummen än förut!” ”Självklart”, sa Emil, ”Nu har vi använt två hjärnor istället för en!”

Birgitta Kennedy förskollärare

Ovanstående berättelse om Emil och  
Alexanders konstruerande och tankar har 
hjälpt till att skapa den hållning som vi 1  
bygger förskolan Trollets Pedagogiska idé på.

Så självklart, de hjälpte varandra att minnas 
mer när de ritade tillsammans. De upplevde 
i sitt konstruerande och sitt ritande vad kom-
pisen bidrog med och kunde sätta ord på det. 
Denna känsla som Emil så träffsäkert satte 
ord på har följt förskolan Trollet sen dess. 
Känslan vill vi att alla, barn som vuxna ska få 
uppleva på vår 2 förskola. Emils citat har blivit 
en devis för det vi beskriver i vår gemensam-
ma Pedagogiska idé och en hållning som vi 
ständigt bär med oss. Vår utmaning är att 
undersöka och leva vår idé med de barn och 
familjer som utgör kärnan på vår förskola. 

Förskolan Trollets Pedagogiska idé är en 
länk i en kedja av olika styrdokument där alla 
samlade dokument måste ställas i relation till 
varandra, FN:s 17 globala mål, internationella 
styrdokument som FN:s barnkonvention, 
Skollagen, Läroplan för förskolan ( Lpfö), 
Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision 
och förskolan Trollets Pedagogiska idé. Men 
också vår tolkning och dialog med Reggio 
Emilias filosofi som pågått sedan många år 
tillbaka, där vår beprövade erfarenhet har 
blivit en “Trolletanda”.

Vid formulerandet av vår Pedagogiska idé 
har delaktighet varit vårt viktigaste ledord 
och verktyg. Det har varit en process där vi 
i många olika sammanhang reflekterat över 
och enats om en gemensam tolkning av upp-

1 När vi skriver vi/VI-et i detta dokument menar vi samtliga vuxna som arbetar i vår förskola.
2 När vi skriver vår förskola menar vi Förskolan Trollet där våra fyra olika förskolor ingår.



draget. Vi har även tagit inspiration från ett 
projekt med andra förskolor i Sverige i samar-
bete med Reggio Emilia institutet bland annat 
kring hur vi valt att formulera våra rubriker. 
Rubrikerna går i linje med vår Reggio Emilia 
inspiration kopplat till Lpfö. Vi har tagit ställ-
ning för de pedagogiska verktyg vi behöver 
för att kunna genomföra och utveckla den 
utbildning vi tillsammans bygger.

Vi menar att vår Pedagogiska idé både ryms 
inom och bidrar till att utmana de ramar som 
övriga styrdokument anger. 

En anda som bär den idé vi sätter ord på, 
som måste vara öppen för förändring och 
omprövande när världen omkring oss ändras 
och när nya kollegor eller barn med sina  
familjer ger oss nya infallsvinklar och  
erfarenheter. Det är i detaljer och konkreta 
överenskommelser som det vi sätter ord på 
och våra värden både prövas och ges mening.

Vi som arbetar på förskolan Trollet ser att det 
är en styrka att ha formulerat en gemensam 
Pedagogisk idé för att hålla vår tanke om 
förskolans uppdrag vid liv.  Den är också ett 
levande verktyg i vår vardags nogsamma val, 
som skapar generositet och yrkesstolthet på 
vår förskola, men också i mötet med andra. 
Den hjälper oss att förtydliga för våra familjer 

hur vi tolkar förskolans uppdrag. I en samar-
betsallians mellan familjer och förskola lever, 
bygger och undersöker vi våra värden och 
fostrar varandra till att vara den del av ett 
hållbart samhälle och världen. Men också att 
introducera nya kollegor, visa våra studenter 
och andra som vi möter varför vi gör det vi 
gör och hur vi tänker om vår utbildning. 

Vi har tagit ställning till förskolans roll i 
samhället idag och imorgon som en rättighet 
för alla barn och familjer. I möten med barn, 
familjer och andra vuxna i olika samman-
hang och under många år har vår förståelse 
vidgats av den komplexa värld vi lever i. 
Dessa möten ser vi som en grund och en 
viktig förutsättning för  
vår förskola. 

Familj

Förskola Hållbar
framtid
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Förskolan Trollets plats i samhället  
– förskolans värdegrund och uppdrag

Vi vill att våra förskolor ska vara välkomnande, 
sociala, demokratiska, kulturella och lärande 
mötesplatser för barn, familjer och pedagoger 3. 
Vi ser förskolan som en del av världen, därför 
behöver vi ha en aktiv hållning till och vara i 
en ständig dialog med det som finns och sker 
utanför förskolan.  

I vår syn på förskolan har vi inspirerats av 
de kommunala förskolorna i den Italienska 
staden Reggio Emilia där vi i dialog med filo-
sofin utvecklat vår utbildning. Reggio Emilia 
ser förskolan som en plats där barn och vuxna 
tillsammans bygger, förhandlar och lever de 
demokratiska värdena i en ömsesidighet. Vi 
delar Reggio Emilias hållning att se alla som 
samhällsmedborgare från det att de föds, att 
vägledas av och undersöka demokratiska 
värden i en kontext. 

Förskolan Trollet ska vara en plats som väcker 
nyfikenhet och vilja att utforska tillsammans 
med andra. Men också en plats för familjerna  
att skapa sociala nätverk. Vi väljer att ha 
välkomnande som värde vilket innebär för 
oss att vi är nyfikna på alla vi möter på vår 
förskola. 

I vår tolkning av uppdraget vill vi lyfta fram 
vår syn på det kompetenta barnet som en 
jämbördig medborgare i samhället. Vi har 
valt att se ett barn med stor kompetens, som 
upptäcker och utforskar sin omvärld med 
stöd av medforskande vuxna och barn. 

3 Med begreppet pedagog menar vi förskollärare och barnskötare som arbetar på vår förskola.



Vi ser ett barn fullt av förmågor, att ställa 
frågor som de ivrigt vill besvara och förstå. 

Ett barn som aktivt skapar sin egen kunskap 
och identitet tillsammans med andra, genom 
att möta fenomen och begrepp i sin omvärld. 
Vi väljer att ta barns frågor på allvar så det 
ger dem möjlighet att behålla en hoppfull, 
positiv framtidstro. 

Genom de möten som skapas på förskolan, 
är det möjligt för barn och vuxna att få bli 
på många olika sätt och genom det vidga 
sin förståelse och kunskap om sig själva och 
omvärlden i mötet med den andre. 

Förskolan är en del av samhället och därför 
är det betydelsefullt att låta barns röster och 
tankar om det vi tillsammans utforskar kring 
vär(l)den bli röster som får ta plats i staden 
och på så sätt möjliggöra för barns delaktighet. 
Att låta barn få bli kunskaps- och kulturskapare  
men också kunskaps- och kulturåterskapare.  

Barns tankar och sätt att se på platser i staden 
förändrar den, men stadens och människornas 
sätt att se på barn förändras likaså. Deras tankar 
får då en möjlighet att utveckla samhället och 
som framtidens vuxna bli en del av den globala 
världen och värna om den tillsammans.
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Vi ser förskolan som en plats där barn får 
kompromissa, mötas i dilemman och utma-
ningar för att få verktyg att bli en demokratisk 
människa. En samhällsmedborgare som 
värnar om och ser värdet av hur olikheter 
berikar det demokratiska samhället.

För att demokratin ska överleva måste den 
erövras i varje tid, av varje generation.  
Förskolan Trollets bidrag i samhället är att 
vara en plats där demokratiprocesser under-
söks i en kultur av reflektion, öppenhet och 
ifrågasättande av den egna praktiken. 

Barns rättighet är att med respekt för sitt eget 
och andras tänkande och lärande erbjudas 
utforskningsbara miljöer, material och ut-
maningar. De här tre faktorerna skapar nya 
infallsvinklar som vidgar och fördjupar barns 
och vuxnas perspektiv. 

”Förskolan har en potentiell möjlighet att utöva 
demokrati om vi lyckas översätta det i konkreta 
handlingar. På förskolan Trollet vill vi skapa 
en pedagogisk verksamhet där man lär sig 
formulera och respektera sin egen tanke som 
sätts i förhandlingar med andra så att de får 
uppleva och erfara att lära sig lära tillsammans 
där man förvandlar konflikt och oliktänkande 
till fördjupning och energi-till ett kunnigt 
medborgarskap – en kunnighet byggd på och 
utvecklad av demokratiska värden.”

En spagettiröra av röster (2015) s.181 B Kennedy, H Göthson

Liksom förskolorna i Reggio Emilia ser vi 
förskolan ur en demokratisk aspekt där vi 
ständigt behöver vara i dialog med olika  
teorier/forskning som berör förskolans upp-
drag till exempel psykologer, filosofer, biologer 
med flera för att få en vidgad förståelse. Lika 
viktigt blir också politiska frågor, miljöaspek-
ter och andra samhällsfrågor då förskolan 
alltid är i relation till vår komplexa värld. 

Vi ger barn möjlighet att utveckla förmågan 
att bli reflekterande individer som kan möta, 
ta ställning och ansvara för omvärlden. Vår 
utgångspunkt är att människan inte är statisk 
utan blir i ett ständigt pågående samman-
hang. Vi vill ge alla barn likvärdiga villkor 
och förutsättningar för att upptäcka, pröva 
och utveckla sin fulla potential.

På förskolan Trollet erbjuder vi val ur en 
demokratisk aspekt. Huvudsyftet är att ge 
barn möjlighet att erfara styrkan i att ingå 
i ett sammanhang där vi alla är ömsesidigt 
beroende av varandra. Det blir möjligt genom 
att få utveckla sin förmåga att lägga fram 
sina åsikter, lyssna på vad kompisen vill och 
tänker, börja reflektera och förhandla för att 
så småningom komma överens om hur dagen 
ska gestalta sig.  Det handlar inte om att få 
det jag vill på bekostnad av andra, utan om 
att lära sig föra fram sina tankar, lyssna, för-
handla, kompromissa och ibland avstå. Vi 



anser att förskolan är en viktiga demokratisk 
mötesplats där barn får erfara vad demokrati 
kan vara och bli. 

I valen använder vi oss av observationer från 
projekten och annat vi ser barn är intresserade 
av eller behöver utmanas i som utgångs-
punkt. Valen behöver gå bortom att vara 
en statisk metod, den ska göra sig känslig 
för varje ny situation. Vi erbjuder val i olika 
gruppkonstellationer för att barn ska få 
lära känna material, miljö och upp-
täcka varandras kompetenser. Men 
också för att skapa förutsättningar för 
samarbete, reflektion, förhandling, 
glädje, utmaningar och förundran 
tillsammans med andra barn  
och vuxna. 

Vi vill vidga vår egen förståelse av om- 
världen i vår tid, genom att ingå i nätverk 
med pedagoger och förskolor i världen. 

”Nätverk, eller uttryckt på ett annat sätt, en kultur 
av reflektion och dialog, är en fundamental del av 
Reggio-Emilia-filosofin - en idé om att försätta sig i 
dialog med andra”

Om värden och omvärlden (2010), Per Bernemyr
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“Det är alltid en familj som börjar 
på förskolan, inte endast ett 
barn” – Familjens betydelse som 
samarbetspartner
Det är familjernas rättighet att veta hur 
förskolan arbetar och får ta del av sitt/sina 
barns lärande och utveckling. Förskolan, 
familjen och närmiljön kan betraktas som ett 
ekologiskt nätverk eller system av ömsesidig 
påverkan och beroende. 

Varje människa förskolan möter är unik. Till 
förskolan kommer barn och familjer som vill 
vara en del av den mångfacetterade utbildning 
som utgör vår förskola. För oss handlar det 
om att i mötet med familjerna utveckla en 
känsla av tillhörighet och att känna sig väl-
komna och uppleva att det är meningsfullt 
att komma till vår förskola.

Vi vill vara en förskola som är generös,  
lyhörd och ger tid till att lyssna på  
familjerna. Det förutsätter att 
förskolan priori-
terar öppenhet 
och nyfikenhet 

som värde. I vårt samarbete med familjerna 
är välkomnandet ett gemensamt värde där 
olikheter blir en tillgång. 

Vi ser förskolan som en del av omvärlden som 
erbjuder allt från de små barnens möte med 
varandra, med pedagogerna och förskolans 
miljö, till möten med många olika familjer till 
exempel så har vi gruppinskolning som ett 
sätt att bygga sociala nätverk mellan familjerna. 

Som ett komplement till hemmet är vårt 
uppdrag att bilda en helhet mellan omsorg, 
fostran och lärande.

Vi bygger en gemensam kultur på förskolan 
genom de möten som här är möjliga, 

med utgångspunkt att varje barn, 
familj och vuxen bidrar med sin 

egen erfarenhet av världen. 
Kultur som vi 

tolkar det, 



är det som skapas i möten mellan människor 
som påverkar varandra. 

Vi uppmuntrar familjerna att delta i och 
påverka förskolan genom att involvera dem 
i olika samarbetsformer till exempel familje-
uppdraget, föräldramöte, gruppsamtal med 
vårdnadshavare, drop-in, fixardagar, traditioner 
och veckobrev. 

Genom olika typer av dokumentationer ger 
vi familjerna möjlighet att bli delaktiga i sitt/
sina barns lärande, reflekterande och görande 
både individuellt och i grupp. 

Delaktighet ser vi som en förutsättning för 
utvecklandet av förskolan för barn, pedagoger 
och familjer. Den ger alla parter möjlighet till 
inflytande, ett gemensamt och individuellt 
ansvar för förskolan. Delaktighet ökar känslan 
av tillhörighet och gör det möjligt att bli en 
del av en kreativ gemenskap, med möjlighet 
att påverka och uppleva att förskolan är  
en plats i samhället, där demokrati skapas 
och levs.

 I en samarbetsallians mellan barn, familjer 
och pedagoger lever, bygger och undersöker 
vi våra värden och fostrar varandra till att 
vara en del av samhället och världen. 

Några tankar från familjer  
på förskolan Trollet:

“Genom ert engagemang som smittade av sig 
så steg vårt intresse för barnets lärorika syn 
på gemenskap och sammanhang”.

“Projektet betyder mycket för barnen- jag tror 
att kommunikationen att vi blir informerade 
av vad som händer spelar stor roll, det skapar 
starka band mellan förskola och hem”. 

“Gruppsamtalen var intressanta att få en 
pedagogs ord på barns handlingar, ofta ser vi 
bara en bild av glada barn”. 

“Vi ser att våra barn har stort inflytande på 
vad som händer, och på så sätt blir vi också 
delaktiga. Pedagogerna lyssnar aktivt på hur 
föräldrar upplever förskolan att man som 
förälder har chans att påverka”. 

11
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Hur bygger vi tillsammans  
en hållbar nutid och framtid 

Världen är föränderlig, i rörelse, i ständig 
tillblivelse.  Känslan att tillhöra och vara 
ansvariga för världen tillsammans, oavsett 
om du är barn eller vuxen, ser vi som en för-
utsättning för en hållbar nutid och framtid. 
Tillsammans vill vi skapa engagemang och 
en hoppfull syn på livet och tillvaron. Genom 
en framåtanda, kreativitet och vänlighet blir 
vi en tillgång för att skapa en hållbarhet, att 
vidmakthålla och utveckla vår ekologiska 
känslighet. Vi vill stärka vårt gemensamma 
medvetande om ekologisk känslighet, att 
vi hör ihop med varandra och är delar i det 
komplexa system som är livet på jorden,  
genom att skapa relationer och ha en omtanke 
om varandra, naturen och staden. 

Tillsammans behöver vi utveckla våra förmågor 
och kompetenser för att kunna ta ansvar för 
vår nutid och framtid. 

Kunskap om allt levande, den biologiska 
mångfalden, är nödvändig för att utveckla det 
hållbara samhället. Om barn tidigt får möjlighet 
att känna sig hemma i naturen, desto större är 
chansen att de bär med sig den känslan och 

engagemanget upp i vuxen ålder. Att uppleva 
naturen med alla sinnen gör att vi skapar kontakt 
med och en relation till miljön. Vi är övertygade om 
att en positiv känsla för naturen är viktig för alla 
och en viktig drivkraft för miljöengagemang och 
viljan att vara med och påverka och utveckla det 
hållbara samhället. 

Världsnaturfonden WWF

Ian Lundegård 4 skriver att det goda livet inte 
bara handlar om naturvetenskap, ekologi, 
estetik, ekonomiska, kulturella och etiska  
frågor utan det handlar även om en livssyn 
och värdegrund, som vilar på ett demokratiskt 
tänkande där vi alla ingår i ett beroendeskap 
och system. 

4 Ian Lundegård, docent och lektor i naturvetenskap.



För att kunna bygga en hållbar värld, sam-
hälle och förskola vill vi skapa utrymme för 
förundran. Att låta sig hänföras över livets 
fenomen för att kunna se och förändra vår 
förståelse av oss själva, världen och för att 
bygga en social hållbarhet. 

Vi ser förskolan Trollet som en plats dit barn 
kommer med sin nyfikenhet på livet. Vårt upp-
drag är att skapa förutsättningar för barn att gå 
i nära relation och få uppleva att högsta formen 
för individuellt lärande är grupplärande, där vi 
tillsammans vidgar vår gemensamma förståelse 
för den värld vi lever i. 

Förundran stärker vår önskan till att vilja veta 
mer. Den gör oss ödmjuka och hjälpsamma 
till att vårda naturen, våra medmänniskor 

och skapar en känsla av att tiden stannar upp 
och gör oss mer tillfreds med livet. 

Genom ett projekterande förhållningssätt ger 
vi barn möjlighet att stanna i sin förundran och 
att sätta sig i nära relation till fenomen, begrepp 
och ting, som utmanar barns nyfikenhet att få 
uppleva att det är lustfyllt att lära. 

Varje människas förmåga utvecklas på 
hundra sätt i mötet med andra människors 
hundra sätt att göra och tänka. Varje uttryck, 
varje situation och varje människa är mer än 
vi först ser och förstår och i detta ligger en 
hoppfull hållning till att ingen eller inget är 
statiskt, utan ständigt blir till i sitt samman-
hang. Den hoppfulla syn vi har är inte bara 
ett ställningstagande utan också förankrad i 

13
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en tilltro till en demokratisk praktik. Genom 
ett genuint lyssnande på barn, deras frågor 
och nyfikenheter, får vi möjlighet att bli  
reflekterande individer där vi tillsammans 
kan bidra till en mer hållbar värld. 

Lyssnandet sker genom hundraspråklighet 
det vill säga när barn använder estetiska ut-
tryck för att gestalta, kommunicera, uttrycka 
och skapa. Vi är uppmärksamma på det 
relationella mellan innehåll och tillblivelse av 
innehåll. Alltid i relation, i ömsesidighet och i 
sammanhang med sin kontext. 

Förskolans Trollets uppdrag är att bevara 
barnens hopp och framtidstro.

”Vi får inte förlora den empatiska relationen med 
det vi har runt omkring oss, barnet har det i sig och 
vi vuxna måste rädda den förmågan” 

Gregory Bateson 5 

I vår förskolas utbildning har vi en ekologisk 
helhetssyn där vi har ett medvetet miljöarbete 
och miljötänkande. 

Vi är goda förebilder genom att vara spar-
samma med vatten, papper och el, där vi 
tillsammans med barnen källsorterar och 
komposterar. Vi vill även inspirera och  
involvera familjerna i vårt tema kring håll-
barhet och vår hållning kring miljön. 

Vi använder återbruksmaterial som en peda-
gogisk idé kring hållbarhet och en viktig del i 
vår undervisning. 

Förundran är grunden till undervisningens konst

Gunilla Dahlberg 6 

5 Gregory Bateson, brittisk antropolog, kommunikationsteoretiker och systemteoretiker.
6 Gunilla Dahlberg, Professor Emerita för förskoleforskning vid stockholms Universitet.
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Värden och innehåll – 
tvinnade likt trådar inte 
möjliga att separera 
Utifrån våra reflektioner och vår beprövade 
erfarenhet har vi kommit fram till att vi i vår 
utbildning vill vägledas av värden som  
välkomnande, lekfullhet, meningsskapande, 
delaktighet och ömsesidighet. Vi lägger lika 
stor betydelse vid de värden vi tagit ställning 
för som vid vilket innehåll vi väljer, vilka  
frågor och kunskapsområden vi utforskar 
och fördjupar oss i tillsammans med barnen. 

Värden och innehåll innebär för oss ett för-
hållningssätt där barn och vuxna uppmuntras 
till att lyssna på varandra, där våra olika 
tankar är viktiga och berikar varandra för en 
vidgad förståelse av vär(l)den. Det finns ing-
en hierarki mellan begreppen värden - innehåll. 
Vi anser att värden och innehåll skapas i det 
sammanhang där vi verkar - barn, familjer, 
staden och världen.

Genom att organisera för nätverk där allas 
röster och bidrag är lika betydelsefulla skapas 
möjligheten till ett solidariskt och kooperativt 
lärande.

I våra teoretiska 
perspektiv vill vi 
formulera tydliga tankar 
kring vår praktik där värden 
och innehåll ses som tvinnade 
likt trådar i en ständig förbindelse. Genom 
det kan vi regissera vår utbildning så att de 
förenas i ett lekfullt och kreativt utforskande.  

Att måla kan vara utforskande av en växt, 
samtidigt som det är teknikträning med fin 
pensel och en akt av vänskap. Värden och 
innehåll är olika aspekter av vår under- 
visning, vägar in och perspektiv som förbinds 
med varandra, vilket får konsekvenser för 
våra didaktiska ställningstaganden. Vår  
förskola har skapat ett system av kunnande 
och lärande strategier. 

Att organisera för solidariskt och demokratiskt 
lärande kräver en mängd pedagogiska verktyg 
som bidrar till, utmanar och ställer frågor i  
relation till innehåll och våra valda värden. 



I ett samtal kring ett fängslande innehåll skapas 
en vänskaplig dialog. För att utforskandet 
ska få betydelse och mening behövs också en 
omsorgsfullt planerad undervisning, såsom 
gruppens konstellation, pedagogens roll, val 
av innehåll och materialets iscensättning.

“Förskolan är en plats där vi lever delar av våra 
liv, inte i någon väntan på något annat liv sedan. 
Något märkvärdigare liv än det liv vi har finns inte, 
oavsett ålder. Därför måste vi vara omsorgsfulla, 
humoristiska och varma. Vi behöver hjälpas åt 
att fundera över hur livet tillsammans på våra 
förskolor ska levas. Det är en plats där vi påverkas 
och påverkar varandra. 
Detta levande liv måste vi våga samtala kring, 
förhandla om och skapa möjliga strukturer för att 
verka i, på våra olika sätt”.

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan 
(2018), sid 10 K och P Alnervik

Vi har valt att ha ett gemensamt tema där 
vi pedagoger tar ansvar för att erbjuda barn 
ett meningsfullt innehåll. Där lyssnandet 
på barnet också är att utmana och vidga 
deras perspektiv och att det är en rättighet 
till utforskande och ett lustfyllt lärande. Vi 
tror på idén att vänskapande sker genom ett 
meningsfullt kunskapande. 

Det vi projekterar kring tillsammans med 
barnen, vårt gemensamma innehåll väljs så 
det har sådana kvaliteter att gruppen kan 
använda sig av tidigare erfarenheter och  
uttryck. Men också få erfara att de utvecklas  
som en lärande gemenskap. För oss har 
förskolan ett betydelsefullt uppdrag, att ge 
barn tillgång till en gruppgemenskap, vilket 
vi anser som en viktig förutsättning i att se 
förskolan som en demokratisk mötesplats för 
ett globalt demokratiskt medborgarskap. 
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Välkomnande

Välkomnandet innebär för oss att vi är nyfikna 
på alla vi möter vilket får betydelse för hur vi 
tänker kring vår utbildning. Vår förskola är 
en plats för dialog, en plats att vilja vara på i 
en mångfald av unika röster, material och lust 
till lärande. Vi välkomnar med värme och  
nyfikenhet. Ett välkomnande klimat skapar 
förutsättningar för positiva möten mellan 
såväl barn - barn, barn-miljö/material, barn 
- vuxna och vuxna - vuxna. Våra miljöer 
ska signalera välkomnande så att alla som 
kommer till förskolan ska känna sig sedda, 
känna tillhörighet och mötas med vänlighet 
och respekt.

Lekfullhet

Lekfullhet innebär för oss att stimulera ett 
lust- och glädjefyllt lärande. För oss är lek-
fullhet något som genomsyrar våra förskolor 
i möten mellan människor, hur en miljö är 
iscensatt och i undervisningens innehåll. 
Lekfullhet bidrar till en positiv atmosfär där 
ett lustfyllt utforskande och lärande kan ske, 
och möjliggör för det oväntade i ett hundra-
språkligt perspektiv. Genom lekfullhet ger vi 
möjlighet till många olika uttryck där krea-
tivitet, nyfikenhet och fantasi kan omfamna 
varandra. Det är också via lekfullhet som vi 

kan skapa positiva, trivsamma och glädje-
fyllda gemenskaper där varje människa kan 
känna att det här är en plats jag vill vara på. 

Meningsskapande 

För oss innebär meningsskapande att vi 
tillsammans bygger en mening kring det 
som sker, kring det vi gör och tänker. Vi har 
valt att märkvärdiggöra livet på förskolan 
som betydelsefullt. I möten med andra får vi 
möjlighet att lära känna oss själva och om-
världen. Genom att låta barn mötas på olika 
sätt och i olika sammanhang skapar vi förut-
sättningar att sätta ord på tankar och idéer, 
lyssna och förstå att det finns olika sätt att 
tänka, göra och känna. I sådana meningsfulla 
sammanhang ges även förutsättningar att för-
undras och utvecklas i sökandet efter vidgat 
lärande. Det utvecklar förmågan att kunna 
förhandla och skapa tillfälliga överens- 
kommelser som vi ser som viktiga verktyg 
för att bli en demokratisk människa.

Delaktighet 

Vi ser delaktighet som en viktig förutsättning 
för att ge alla, både barn och vuxna, möjlighet 
till inflytande genom ett gemensamt och  
individuellt ansvar. Delaktighet ökar känslan 
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av tillhörighet och gör det möjligt att bli en 
del av en kreativ gemenskap som för oss är 
en förutsättning för vår delaktighetskultur.

Vi har en organisation som möjliggör allas 
delaktighet och som är viktig för att skapa 
en utbildning där det är möjligt att säga sin 
mening, lyssna på varandra och förhandla 
inför tillfälliga överenskommelser innan 
beslut fattas. 

Vårt sätt att se på delaktighet bygger på  
demokratiska värden där vi behöver varandra 
för vårt gemensamma lärande. En förskola 
där man får bli och växa på många olika sätt 
utifrån sina förmågor. 

Ömsesidighet

Ömsesidighet innebär för oss att jag behöver 
dig och du behöver mig, vi lär av och med 
varandra för att växa och utvecklas. Vi lånar 
kunskap av och till varandra. Vikten att få 
erfara att mötet med andra människor och 
deras tankar, föder nya tankar och att man 
då blir resurser och ömsesidigt beroende av 
varandra.
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Allt är ömsesidigt förbundet med varandra, 
människor, natur och miljö.

Vi menar att alla människor från början har 
en förmåga att känna empati, förbinda och 
skapa sammanhang mellan allt i naturen och 
hela sin omvärld. Vi pratar om människan 
som en del av naturen, där vi är ömsesidigt 
beroende av varandra.

På förskolan Trollet har vi även tagit ställning 
för att mångfald alltid ska vara närvarande 
i vårt förhållningssätt. Vi ser mångfald som 
något som berikar och lyfter fram olika  
perspektiv på hur man uppfattar sin omvärld. 

Det är ett ställningstagande för värden 
som likhet, olikhet, skillnad, jämlikhet, 
subjektivitet och allas lika värde. Vårt ansvar 
som vuxna är att lyfta fram begreppet och ge 
barn möjligheter att konkret få uppleva att 
saker och ting är olika, känns olika, smakar 
olika, luktar olika, låter olika och fungerar 
olika. Olikheten i tingen kan hjälpa barn att 
även se mångfalden hos varandra.
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”Nu har vi använt två hjärnor istället  
för en!” – en berättelse om kunskapssyn

I våra diskussioner om kunskapandet och 
genom våra erfarenheter av hur kunskap 
skapas har vi enats om att det kooperativa 
lärandet och det individuella lärandet hänger 
tätt samman. Det är en viktig grund för hela 
vårt arbete där vi menar att vi lär tillsammans 
genom att låna kunskap av och till varandra. 
På vår förskola försöker vi balansera gruppens 
betydelse för det individuella lärandet med 
varje barns subjektiva rätt att lära och bli 
synlig. Det kooperativa lärandet är för oss 
starkt förknippat med vår hållning till VI-et*. 
Det innebär även alla överenskommelser 
vi tillsammans gjort och som vi bygger vår 
utbildning på. 

Genom de möten som vi på förskolan skapar 
är det möjligt för barn och vuxna att få syn 
på sig själva på olika sätt, för att kunna vidga 
sin förståelse och kunskap om sig själva och 
omvärlden. 

I ”Att göra lärandet synligt” (2001) formulerar 
Reggio Emilia sin syn på det kooperativa 
lärandet som den högsta formen av individuellt 
lärandet. 

Lärande är unikt och är processer som 
befinner sig i en ständig rörelse. Varje 
människa kommer med sin erfarenhet och 
kunskap som vidgas i samspel med andra, 
lärandet blir då både kooperativt och 
individuellt. Genom att ha en tillåtande och 
demokratisk kunskapssyn där ett noggrant 
utforskande och lyssnande skapar utrymme 
för att bjuda in det oväntade.

Vår syn på det kompetenta barnet är en 
värdefråga som är kopplad till den syn på 
kunskap som vi har valt: att lära tillsammans 
genom att få ställa hypoteser, undersöka, 
förundras, fantisera, lyckas, misslyckas och 
få dra slutsatser själv och tillsammans med 
andra kring fenomen och begrepp. Vi menar 
att vi är ömsesidigt beroende av varandra i 
lärandet.  

I vår syn på ett kooperativt lärande är vår 
hållning att alla barn ska vara en tillgång i 
gruppen och få vara huvudperson utifrån 
de kompetenser varje barn har. Det innebär 
att vi tagit ställning för att varje människ-
as förmåga utvecklas i mötet med andra 
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människor. Vi vill ge alla barn samma möjlig-
heter att utan begränsningar upptäcka, pröva 
och utveckla sina förmågor och intressen och 
få bli på många olika sätt.

Varje grupp skapar sina egna strategier för 
lärande. Varje individs förmåga bidrar till 
gruppens kunnande, som i sin tur vidgar 
individens kompetens.

Därför är det betydelsefullt hur vi sätter  
samman grupper så de uppmuntras av var-
andra i sitt lärande. Men också skapar arenor 
och tillfällen för olika former av reflektion i 
mindre och större grupper, så barn kan få syn 
på hur de olika kompetenserna i en grupp 
bidrar till det egna lärandet. 

Det kan handla om olika sätt att uttrycka sina 
tankar och strategier. 

En lärande grupp utvecklar sitt eget språk, 
sina egna begrepp där förundran, humor, 
glädje och fantasi är viktiga inslag.

Ett ömsesidigt lyssnande är en förutsättning 
för dialog och förhandlande men också för 
att kunna sätta ord på vad man själv tänker, 
få möta andras tankar och förhandla sig 
fram till en gemensam idé. Reflekterandet 
i relation till det som är meningsfullt för 
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barnen bidrar till deras lust att kommunicera 
och utforska. Barn undersöker, utforskar och 
experimenterar hela tiden med sin omvärld 
genom sin kropp, sina sinnen och via språket. 
Det gör det möjligt att vidga sin förståelse, 
bidra och få tillgång till varandras kunskaper.

”Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska 
lyssna, beakta och återkoppla till barnet.”

FN:s barnkonvention, Artikel 12

Det handlar för oss om alla barns rätt att få 
utveckla och bejaka sina färdigheter för att 
bli en unik och komplex människa: talande, 
skrivande, tänkande, matematiserande, fan-
tiserande, lekande, lärande, vetenskapande, 
livsbejakande, ansvarstagande, kreativ,  
musicerande, mm. De hundra språken 7 skapar 
möjlighet och förutsättningar att formulera 
en personlig inbjudan om delaktighet till 
varje barn. Med en mångfald uttryck berikas 
möjligheterna att möta varje barn. 

Kunskapssyn och människosyn genomsyrar 
allt vi gör på förskolan. Hur vi ser på kunskap  
och vilken människosyn vi står för, får 
betydelse för hur vi organiserar förskolans 
pedagogiska innehåll. Men också hur vi ser 
på den pedagogiska miljön som den tredje 
pedagogen och vilka möjligheter som vi ger 
barnen att förbinda allt och undersöka på 
egen hand.

7 L Malaguzzi en av grundarna av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, beskriver de 
hundra språken som en metafor för människans oräkneliga sätt att uttrycka och förbinda 
sina frågor, tankar, känslor och idéer. Den hundra språken är ett uttryck i Reggio Emilias 
filosofi som synliggör deras tankar om barn, kunskap och pedagogik.





OM:et- om pedagogens roll

Carla Rinaldi, Loris Malaguzzis efterträdare, 
pratade om att alla barn är intelligenta om… 

Vi delar hennes ställningstagande där hon 
menar att om:et, det vill säga om vi som  
enskilda individer, som förskola, som samhälle 
och kulturer klarar av att bygga en förskola 
som uppvärderar alla barn som går i den.  
C Rinaldi pratar om att det är miljön och 
sammanhanget runt omkring barnet som är 
om:et och det är vi som ansvarar för den. Det 
är upp till oss att skapa meningsfulla samman- 
hang, undersökande miljöer men också ett 
hoppfullt och lekfullt klimat för alla barn. 

“Vi behöver en lärare, som ibland är regissör, 
ibland manusförfattare, ibland ridå och fond och 
ibland sufflör.  
 

En lärare som är både mild och sträng, som är 
ljussättare, som fördelar färger och som till och 
med är publik, åskådaren som betraktar, klappar 
händerna ibland, eller förblir tyst, fylld av känslor, 
som ibland bedömer skeptiskt och vid andra 
tillfällen applåderar med entusiasm.”

Att göra lärandet synligt (2001) sid 88, L Malaguzzi 

Inspirerade av Malaguzzis citat kring lärarens 
roll blir vår utgångspunkt att vi behöver en 
lärare som är en välkomnande och närvarande  
lärare som både undervisar, förundras, lyssnar 
in och utmanar barns hypoteser. En lärare 
som skapar delaktighet för barn, familjer och 
kollegor. En lärare som skapar demokratiska 
mötesplatser, där man via dialog och öppenhet 
kan utveckla en varm och tillitsfull stämning. 
Genom att vara i dialog med den som är 
lik oss och den som är olik oss kommer fler 
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röster in i vår förskola. Vi tror att vi lär känna 
oss själva i meningsskapande möten med  
andra som är olika oss själva, “vi är inte vi 
blir” i olika sammanhang.

Det förutsätter då att vi pedagoger är aktivt 
nyfikna på barn och deras tankar och arbetar 
vidare med deras nyfikenhet och lust till lek 
och lärande. Vår utgångspunkt är att vi vill 
försöka förstå vad barn gör, hur de tänker, 
vilka frågor och hypoteser de har genom att 
vara närvarande och lyssnande och därigenom 
utmana dem i deras vidgade lärande. Ut- 
ifrån detta vill vi i vårt arbete vägledas av 
en mångfald av perspektiv och förståelse för 
att kunna skapa många olika möjligheter för 
barn med denna pedagogiska hållning som 
utgångspunkt. 

Vi har valt att se ett rikt och kompetent barn 
som är kunskaps- och kulturskapare men också 
kunskaps- och kulturåterskapare.

Vi har valt att se att barn i mötet med varandra 
blir medforskare på olika sätt och bidrar med 
sina erfarenheter till gruppens och individens 
lärande. Detta förutsätter en rik och kompetent 
pedagog som är medforskare och som bidrar 
med sin kunskap till barnets kunskapande. 
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En nyfiken närvarande pedagog ställer 
genuina frågor, förbinder kunskapsområden 
och bjuder in till ett gemensamt utforskande 
av världen. En pedagog som vidgar och 
vidareutvecklar det kända och okända.  Det 
är pedagogens ansvar att skapa öppenhet 
till omvärlden för att synliggöra barnen i 
samhället och stadens betydelse för barnen. 
I detta ligger att ödmjukt våga granska både 
sin egen och varandras roll i förskolan.

Tillsammans och individuellt utvecklar vi 
våra färdigheter, förmågor, förtrogenheter, 
förståelser, fantasier och kreativitet. För att 
kunna genomföra det behöver vi veta vad 
vi gör, vad som är vad och ha tillräcklig 
kompetens kring de kunskapsområden 
som barn har rätt till. Förskolan behöver 
pedagoger med mod, vilja och engagemang, 
beredda att ompröva sina uppfattningar, 
tankar och sina teoretiska grunder. Det 
innebär att ta sig an kunskapsområden som 
kan tyckas svåra. Att analysera texter, bilder, 
andras teorier och våga granska innehåll och 
organisation.

Pedagogens ansvar handlar om att göra barn 
delaktiga i dokumentations- och reflektions-
arbetet. Genom att erbjuda möjligheter att 
själva dokumentera och återkoppla dokument- 
ationerna kontinuerligt görs barn delaktiga i 
sina lärprocesser. 

Vi skapar förutsättningar för barn att utveckla  
förmågan att bli reflekterande individer 
som kan möta, ta ställning och ta ansvar för 
omvärlden. 

Lärgrupper kännetecknas av lyssnande, lek-
fullt utforskande och samarbete.

Utifrån detta behövs kunskap om individens 
betydelse för gruppen och gruppens betydelse 
för individen för att organisera barn i olika 
lärgrupper, vilket möjliggör att de berikar 
varandras tankar. Där kan barn uppleva 
styrkan i att hjälpas åt och att olikheterna 
blir en tillgång för dem själva och andra på 
många olika sätt utifrån vår hållning ”Nu har 
vi använt två hjärnor istället för en!”

Vi pedagoger skapar sammanhang där vi lyfter 
fram olikheten i alla sätt att göra och tänka 
som en tillgång för gruppen. Att låta barn få 
visa, berätta hur de gjort och att deras tankar 
och görande får mötas, öppnar upp för fler 
sätt att tänka och blir då förutsättningar för att 
reflektion ska kunna uppstå. För att synliggöra 
lärandet och det gemensamma utforskandet 
har vi valt att använda oss av reflektionsväggar 
och “projektets plats” som aktiva agenter 8. 

De ställer frågor och inspirerar barn att vilja 
undersöka om och om igen under hela dagen 
tillsammans och enskilt. 

8 Anna Palmer, Docent i förskoledidaktik vid Stockholms Universitet, beskriver aktiv agent 
som att miljö och material förstås som kraftfulla och aktiva, tingen och miljön gör något med 
oss. Den får oss att agera, prata och samspela det vill säga de blir agentiska.
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Platser där barn kan återvända för meta- 
reflektion kring sitt eget och gruppens 
lärande. Att kunna berätta, leka, återbesöka, 
reflektera kring de gemensamma berättelser 
som växer fram, möjliggör för ett delbart 
lärande. 

Vi ger barn tillgång till att få prova olika 
verktyg för att kunna observera till exempel 
teckna, skriva för att lättare kunna fånga 
processen, använda tecken, symboler 
och digital teknik som bidrar till att barn 
skriver sig till läsning och kan observera 
och dokumentera det egna och kompisarnas 
lärande. Detta blir ett underlag för deras 
enskilda och gemensamma återberättande 
och reflektion.

Pedagogen ansvarar också för att ge rika 
möjligheter till ett hundraspråkligt lärande 
genom att organisera och iscensätta en ut-
forskande och föränderlig pedagogisk miljö.

Vi vill ge barn rätt till undersökande i sin takt, 
tillsammans med andra barn och pedagoger 
under hela dagen. 

Det blir utgångspunkten för hur vi tänker  
och tar ansvar för nästa dag, för nästa ut-
forskande och för hur vi stödjer barn i deras 
sätt att undersöka omvärlden genom de 
hundra språken. 

När vi förbereder oss inför till exempel 
ett tema/projekt ställer vi oss frågan vilka 
demokratiska, matematiska, naturvetenskap-
liga, tekniska, språkliga och kommunikativa 
möjligheter som ryms i det vi valt att under-
söka. Det gör det möjligt för oss att öppna 
upp vår förståelse för alla de hundra möjlig-
heter ett projekterande erbjuder. 

Arbetssättet utgår från det förhållningssätt vi 
har och innebär bland annat att vi organiserar 
oss i olika gruppkonstellationer för att vi ska 
kunna använda oss av varandras tankar och 
kunskaper på bästa sätt. 

Vi skapar strukturer och planerar dagen och 
veckan så att vi kan hjälpa varandra att vara 
lyssnande och närvarande pedagoger för att 
fånga barns intressen och frågor. 

Alla barn och vuxna ska känna att deras frågor 
välkomnas - att deras tankar är värdefulla. 
En lyssnande förskola står för välkomnandet, 
vikten av lyssnandet visar värdet av dem vi 
möter. Genom ett genuint lyssnande kan  
pedagogen komma nära barns intentioner. Vår 
roll är att ge möjligheter för att intentionerna 
ska kunna utvecklas vidare genom att vi öppet 
och uppriktigt tar emot det de försöker säga 
och visa oss. Via samtal på ett lekfullt sätt, för-
undras vi av varandras tankar, ställer frågor 
och det blir möjligt att tänka i nya banor.



“Det handlar om att se barnets potential och 
förmedla det enkla budskapet att jag kommer 
aldrig ge upp mina förhoppningar om dig. Men 
också om att vara tålmodig och ha tillit till barnets 
möjligheter.” 

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (2018) s.19 av 
Sven Persson. Redaktörer B Riddarsporre, B Bruce.

 
Vi bemöter varje barn utifrån deras intressen 
och behov och skapar möjligheter för dem att 
upptäcka andra sidor hos sig själva och hos 
varandra genom att vi pedagoger tar ansvar 
för de sammanhang som vi skapar och erbjuder 
på förskolan.

Hundra sätt att  
göra och tänka

“Man säger dem: att leken och arbetet  
det verkliga och det inbillade  
vetenskapen och fantasin...  
...förnuftet och drömmarna, är företeelser som inte 
hänger ihop. 
Man säger dem att det inte finns hundra.  
Men barnet säger – tvärtom, det är hundra som 
finns,” 

L Malaguzzi

Vi ser Malaguzzis dikt som att lärandet blir 
rikare och mer komplett om vi binder ihop 
estetiska uttryck med ett innehåll och arbetar 
hundraspråkligt. Att skapa miljöer och 
situationer där det kommunikativa förbinds 
och flätas samman där vi kopplar ihop hjärna 
och hjärta, känsla och tanke. Vår erfarenhet 
är att i samspel, lek och delad förundran över 
upptäckter så byggs såväl relationer, lärande, 
som skapande av vänskap. 

Vår miljö bör alltid genomsyras av lärandets 
estetiska dimension och ett utforskande inte 
bara av de hundra språken utan genom att se 
på alla frågor ur ett hundraspråkligt perspektiv. 
Förskolan behöver också förhålla sig till sin 
samtid, där digitaliteten är ett naturligt språk 
för dagens och framtidens barn.  “... de digitala 
uttrycken blir ett tillägg och en naturlig del i 
undersökandet och undervisningen” skriver Mia 
Mylesand i boken Digitalt menings- 
skapande i förskolan s 77 (2020). Genom att 
använda våra miljöer och iscensättningar som 
en tredje pedagog vill vi skapa provokation, 
nyfikenhet och öppna upp för nya tankar och 
idéer i barns kollaborativa processer av att 
förstå världen 9. 
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9 H Göthson m fl. i boken Delaktighet, Reflekterande undervisningspraktik i förskola och 
skola (2019) beskriver kollaborativ lärprocesser som en situation där gruppen drar nytta 
av varandras kompetenser, en social process där de lär sig ta mer ansvar för sin inlärning. 
Gruppen är en förutsättning för att utforska och lära tillsammans. 
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”Om de yngsta barnen är upptagna av att rita 
med oljepastell på ett stort papper tillsammans. Är 
det lek, aktivitet, utforskande eller rent av arbete? 
När vi tittade på en sådan observation utifrån vår 
genomgång av olika lekteoretiska perspektiv såg 
vi att allt är sammanblandat. Att sätta spår på 
pappret är en aktivitet, handen gör något, men det 
blir strax ett utforskande när barnet upptäcker att 
det blir olika spår på pappret beroende på hur jag 
rör handen, armen och kritan. Så småningom såg 
vi hur leken eller lekfullheten las till, för strecken, 
tecknen på pappret förvandlades av barnen 
till en orm eller en bil eller figur. Allt förändras 
pappret blir en målning, strecken blir former och 
ting, kritan i sig förvandlas till bil och kör runt på 
målningen som blivit en gata. Vi ser på det som 
sker som ett lekfullt utforskande” 

Ann-Sofie Johansson förskollärare 

Vi väljer att se leken som starkt förbunden 
med de hundra språken och något som lever 
i alla möten under dagen. Vi ser värdet av 
det kooperativa lärandet och att ta till vara 
på varje barns unikhet, olika uttryckssätt och 
individuella strategier i sökandet av kunskap. 
Det blir därför viktigt att vi nogsamt iscen-
sätter utforskningsbara miljöer med ett rikt 
och lekfullt material utifrån vårt gemen-
samma nyfikenhetsområde. Iscensättande 
av undervisningen är ständigt i rörelse med 
utgångspunkt i de reflektioner och tolkningar 

vi pedagoger gör tillsammans. Vi ställer oss 
frågan, “på hur många olika sätt kan vi förstå 
det barnen utforskar” och hur vi kan möjlig-
göra för barns fortsatta undersökande med 
hjälp av vår iscensättning. Det blir förut- 
sättningar för hur vi tänker och tar ansvar 
för nästa dag, för nästa utmaning och för 
hur vi stödjer barn i deras sätt att undersöka 
omvärlden genom de hundra språken.

Undran, tvivel och obalans är en viktig del 
av lärandet för att den hänger väl samman 
med utforskandets frågor. Att ställas inför 
utmaningar och olika dilemman utan tydliga 
svar skapar förutsättningar för ett 
intressant och meningsfullt 
lärande. Här finns en stor 
kraft som handlar om 
kreativitet och vårt 
behov av att få 
konstruera, skapa 
och omkonstru-
era tillsammans 
med andras 
sätt att se och 
förstå.
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”Barn ska inte bara överta ett färdigt kulturarv, de 
ska vara medskapare till sin egen kultur, sin egen 
kunskap, sin tid och sin omvärld. Våra barn ska 
inte gå i takt, de ska tänka själva. Därför tar vi våra 
barns tankar om världen på djupaste allvar.” 

L Malaguzzi

Pedagogerna har en viktig roll i det som upp-
står i den pedagogiska miljön, det krävs ett 
tydligt förhållningssätt, en medveten närvaro, 
ett lyssnande, en lekfullhet och förmåga att 
förundras tillsammans med barn. Att som  
pedagog ha en lyhördhet och vara öppen för 
det oväntade och “det barnen har i fickorna 10”. 
Tillsammans med observationer om hur miljön 
kommunicerar och pedagogisk dokument- 
ation som synliggör barns processer och 
gemensamma lärande skapar vi förutsättning 
för barns delaktighet. 

På förskolan Trollet har vi en överens- 
kommelse i form av en miljösäkring där vi 
tillsammans tagit ställning och formulerat 
vad barn har rätt att få möta för kreativa, 
kommunikativa och utforskningsbara miljöer, 
material och tekniker i de olika åldrarna. Vår 
idé är att de ska kunna användas på många 
olika sätt som sätter igång fantasin och lusten 
att utforska. Genom att iscensätta miljön och 
en nogsam introduktion, skapar vi förutsätt-
ningar för barn att utforska och undersöka 
på egen hand och i självständiga grupper. 
Vi erbjuder barn möjligheter att få pröva och 
förbinda många olika språk 
och uttryck i sin förstå-
else av de fenomen och 
begrepp vi utforskar för 
tillfället.

10 Det barnen har i fickorna är en metafor för barns nyfikenhet, 
det de håller på att fundera kring och undersöka just nu. 
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Estetik
För oss på förskolan Trollet är estetik ett sätt 
att låta barn, uppleva en känsla av frihet och 
samhörighet mellan dem själva och den om-
givande världen med alla sina sinnen. 

För oss är estetik fantasi som tar näring i det 
sinnliga, det upplevda och det konkreta. Vi 
har en önskan om att barn ska uppleva det 
enkla, det vackra, det fula som något som 
inte kan nås med vanliga ord och begrepp 
utan kommuniceras, gestaltas genom hundra- 
språklighet. 

Att omges av det vackra och mångfalden i 
en rik variation av material, kontraster och 
nyanser ser vi som viktiga dimensioner i ett 
sinnligt utforskande.

Vår miljö ska vara välkomnande och erbjuda 
platser för möten samt präglas av delaktighet, 
genomskinlighet och öppenhet. Vi ser vår 
pedagogiska miljö inne, ute på våra gårdar 
men även i natur och samhälle som en helhet 
där alla bidrar till barns undersökande och 
lärande på olika sätt. 

Vi vill att våra miljöer ska bjuda in till vänskap 
och hjälpsamhet, en känsla av tillsammanshet 
där det finns en stor energi som handlar om 
kreativitet och vårt behov av att få konstru-
era, fantisera, skapa och omkonstruera. Där 
barn utvecklar sin förmåga till att ta ansvar 
och ha omsorgen om varandra och sin omvärld. 
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Våra valda pedagogiska verktyg

För att möjliggöra och underlätta vårt arbete 
med uppdraget har vi genom åren tillägnat 
oss kunskaper och en beprövad erfarenhet av 
olika pedagogiska verktyg som hjälper oss 
att reflektera, samarbeta och organisera oss. 

De verktyg vi tagit ställning för att använda 
oss av på förskolan Trollet är:
• Pedagogisk dokumentation 
• Tema/projektinriktat arbetssätt
• Vår pedagogiska miljö
• Organisation – en reflekterande kultur

“I mitt sätt att resonera om verktyg är hela 
organisationen i sig ett verktyg och varje enskild 
liten del också det. En del handlar mer om 
förhållningssätt, andra mer om arbetssätt. Olika 
verktyg behövs i olika situationer men varje verktyg 
ihop med alla de andra verktygen är nödvändiga 
för att allt ska fungera och hållas samman.” 

En spagettiröra av röster..(2015) s.158 B Kennedy, H Göthson.
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Pedagogisk  
dokumentation

Ett av våra viktigaste verktyg är pedagogisk 
dokumentation där observation, reflektion, 
analys och dokumentation ingår. Den 
inbjuder till en demokratisk dialog mellan 
barn, pedagoger, familjer och samhälle. 

Vår utgångspunkt är ett seriöst intresse av att 
bättre förstå och lära känna barn. Genom  
pedagogisk dokumentation försöker vi tydligt 
visa vilken kompetens varje enskilt barn har, 
men också den kompetens en grupp barn 
tillsammans skapar. Genom att vi observerar, 
dokumenterar, reflekterar och analyserar 
stödjer vi barns möjlighet att se, minnas, förstå 
och få syn på sina egna lärande processer.

Det finns viktiga demokratiska aspekter för 
oss i arbetet med pedagogisk dokumentation. 
Genom att vi delar det vi sett med kollegor, 
vidgar vi förståelsen för barns olika sätt att 
göra och tänka. Dokumentationen är en hjälp 
för barn att diskutera men även reflektera 
över vad de gjort. De kan också få syn på och 
uppskatta kompisarnas lärande, hur man lär 
och utvecklas tillsammans. Det ger familjerna 
möjlighet att bli delaktiga i det egna barnets 
lärande, att reflektera och tänka över vad 
deras barn lär tillsammans med andra.

Vi ser pedagogisk dokumentation som ett led 
i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Genom projekterandet och pedagogisk  
dokumentation kan barn och vuxna göra 
oändliga upptäckter, erfarenheter och lärdomar 
i ett ömsesidigt beroende. Vår utgångspunkt 
är ett seriöst intresse av att fånga barn och 
vuxnas röster. Detta innebär lyhördhet och 
närvaro av den vuxne för att ta till vara barns 
tankar, hypoteser och vetgirighet. 

Vi vill använda pedagogisk dokumentation 
som en kraft att göra barn delaktiga och  
synliga så att förskolan blir som “ett torg med 
alla väggar rivna mot världen” L Malaguzzi.

Vi använder pedagogisk dokumentation 
kring barns lärande som underlag för att 
reflektera, planera, genomföra och utveckla 
utbildningen tillsammans med barnen. 

Detta stärker idén om pedagogisk dokument- 
ation som ett verktyg för en demokratisk 
och lärande mötesplats.

Barns olika tankar och hypoteser kring  
innehållet lyfts genom pedagogisk dokument- 
ation, vilket är ett betydelsefullt verktyg 
som kan bidra till att synliggöra värde och 
innehåll samt ligga till grund för pedagogens 
iscensättande av praktiken.  



Dokumentationen bidrar till att utveckla en 
gemensam reflektionskultur där barns och 
pedagogers lärande kan bli synligt och fort-
sätta utmana våra val av innehåll och värden. 

Tema och projekterande
Vi anser att förskolan ska vara en plats fylld 
med meningsfulla sammanhang. Efter ett 
mångårigt gemensamt tema kring rubriken 
”Hur bygger barn vär(l)den?”, har det nu 
blivit ett förhållningssätt. Hållningen är att 
vi undersöker hur barn i ett utforskande av 
den konkreta fysiska världen skapar värden 
mellan sig och tillsammans med oss. 

Vi ser tema som vårt undersökningsområde, 
en gemensam röd tråd som kan innehålla 
mindre projekt. Vi har under åren haft 
gemensamma teman kring barns relation 

till ljus, platser, undersökandet av dagens 
barndom och hållbar framtid. Där har vi med 
hjälp av våra observationer och reflektioner, 
tillsammans med varje barngrupp arbetat i 
att utforska på djupet med hjälp av olika  
nyfikenhetsfrågor. Vår organisation samt våra 
gemensamma värden, ställningstaganden 
och valda verktyg är en förutsättning för att 
arbeta med gemensamma teman.

Det gemensamma temat för oss närmre  
varandra i våra pedagogiska diskussioner 
och stärker vårt gemensamma pedagogiska  
förhållningssätt. Det hjälper oss att kunna 
ha ett projekterande förhållningssätt och 
arbetssätt som är beroende av och förutsätter 
varandra. Med ett projekterande förhållnings-
sätt menar vi att vi ger barnen möjlighet att 
under längre tid tränga djupare in i något 
specifikt, att verkligen sätta sig i nära relation 
till fenomen, begrepp, ting mm där gruppens 
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och individens erfarenheter och kunskaper 
vidgar allas lärande. Barnen får förståelse för 
att det de gör idag hänger ihop med det de 
gjorde igår och kommer att hänga ihop med 
det som kommer att hända imorgon. Vi lyssnar 
på barns frågor och hur de skapar teorier om 
hur världen fungerar, för att kunna utmana 
dem vidare som individer och grupp. 

Ett projekterande förhållningssätt måste 
karaktäriseras av lekfullhet och utforskande. 
Intentionen för arbetet är att barn erbjuds en 
kreativ och lekfull miljö med ett rikt varierande 
material och pedagoger som aktivt utmanar, 
integrerar, lockar och samspelar med barns 
nyfikenhet i utforskandet av ett innehåll. 
Arbetssättet blir på detta sätt utforskande för 
både barn och pedagoger. Lekfullheten är 
kvaliteten som bör finnas i alla aktiviteter.

Arbetssättet utgår från det förhållningssätt 
vi har och innebär bl. a att vi organiserar oss 
i olika gruppkonstellationer för att vi ska 
kunna använda oss av varandras tankar och 
kunskaper på bästa sätt. Vi skapar strukturer 
och planerar dagen och veckan så att vi kan 
hjälpa varandra att vara lyssnande och när- 
varande pedagoger för att fånga barns intressen 
och frågor. Vi menar att alla barns och vuxnas 
erfarenheter och intressen bidrar till en vidgad 
gemensam förståelse av världen och allas rätt 
till att få vara lärande människor.

I projekterandet prövas hypoteser, infall och 
associationer i ett klimat där vi i relation till 
andra gör att den gemensamma kunskapen 
vidgas och ger mening och breddar synen på 
världen. Idén med projekterandet där vi har 
ett kooperativt utforskande arbetssätt är att 
ta tillvara olikheterna som finns i varje barns 
sätt att göra och tänka. Det blir gemensamma 
tillgångar i gruppen och gör det möjligt för 
oss att tillsammans utforska konsekvenserna 
av olika sätt att göra och tänka.

I vårt arbete utgår vi ifrån de hundra språkens 
perspektiv för att undersöka och förstå vär(l)
den, för att förbinda och få uppleva att allt 
hänger ihop. 

I projektet ges barn möjlighet att fantisera, 
konstruera, uppleva, undersöka, ompröva, 
leka, samtala, reflektera, härma, iaktta, och 
skapa... 

“Så här nära har jag aldrig titta på en myra. 
Det blir bara svårare och svårare ju mer man 
tittar, man får rita mer saker.” 
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Vår pedagogiska 
miljö – som den tredje 
pedagogen

För att synliggöra och stärka våra valda värden 
och vår syn på barn och kunskap ser vi vår 
inne och utemiljö som en helhet där båda 
bidrar till barns undersökande och lärande 
på olika sätt. Vår miljö ska vara välkomnande 
och erbjuda platser för möten samt präglas av 
delaktighet, genomskinlighet och öppenhet. Vi 
har valt att organisera utbildningen i ålders-
indelade barngrupper.

På avdelningarna skapar vi miljöer där vi kan 
utmana barnen bättre med material anpassat 
efter varje barns förutsättningar och behov, 
vilket stärker deras delaktighet. Våra samlings- 
trappor på avdelningen ger möjlighet att 

mötas i reflekterande samtal. Vi har i våra 
miljöer skapat olika gemensamma mötesplatser, 
som inne- och utetorg och gemensam ateljé 
eftersom vi ser värdet av möten mellan barn i 
olika åldrar. 

Våra miljöer ska underlätta för det koopera-
tiva och individuella undersökandet och ge 
möjligheter att i experimenterandet, leken 
och fantasin möta andra barn och vuxna i 
ett utbyte och ett förhandlande. Vi formar 
rummet och rummet formar oss. Vårt sätt att 
tillsammans iscensätta de pedagogiska  
miljöerna skapar förväntningar, inspirerar 
och utmanar barn och vuxna i lek och lärande. 

Våra miljöer möjliggör för barn och pedagoger  
att arbeta projekterande hela dagen. Vi erbjuder 
barn material som kan användas på många 
olika sätt t. ex återbruksmaterial och material 
som vi hittar i naturen. Dessa material ger 



möjligheter utan begränsning och främjar 
kreativitet, fantasi och samarbete. Det är också 
ett led i vårt miljöarbete och omsorg om vår 
gemensamma miljö.

Vi anser att barn har rätt att möta en variations- 
rik miljö, med ett rikt material och med tydliga 
utmaningar där de kan utforska och ställa 
hypoteser med det kooperativa lärandet som 
utgångspunkt.

En tydlig organisation  
– en reflekterande kultur

För att stärka vårt uppdrag och utveckla vår 
utbildning har vi en organisation för dagen, 
veckan, terminen och året som ska underlätta 
för oss att skapa en rytm där projekt, friare 
aktiviteter, rutiner, spontana upptåg, möten 
och reflektion bildar ett sammanhang. 

Vi har förskollärare med särskilda uppdrag 11 
och förskollärare och barnskötare med särskilt 
ansvar för en barngrupp där allas olika 
kompetenser bidrar till att skapa en rikare 
helhet för alla.

Vi har olika mötesformer med olika innehåll, 
möten där alla deltar, möten där det finns 
representation med övergripande ansvar och 
vi har möten för arbetslaget. Utgångspunkten 
är Vi-et, där samarbetet och det gemensamma 
tankesättet är centralt. Utifrån detta har vi 
skapat en reflekterande kultur där vi organi-
serar oss så att vi kan hjälpas åt att tänka och 
reflektera inom avdelningarna, mellan  
avdelningarna samt tillsammans på och  
mellan förskolorna. 

Vårt reflekterande arbetssätt och vår ref- 
lekterande organisation är grunden för vår 
gemensamma kompetensutveckling. Att 
delta i nätverk på lokal, regional, nationell 
och internationell nivå bidrar till att höja vår 
kompetens liksom att ta emot studiebesök, 
handleda, föreläsa och anordna fortbildnings-
dagar till exempel i form av våra Trolletdagar 12.

11 Med särskilda roller menar vi ateljerista, torgetpedagog ute och inne, pedagogista.
12 Trolletdagarna har vi två dagar/termin där våra pedagoger berättar utifrån sina 
projekt samt tar emot studiebesök.40



Systematiken som en kvalitet och ett 
värde – Vår tolkning av uppföljning, 
utvärdering och utveckling
I denna resultatinriktade tidsperiod är det 
för oss viktigt att vi tar ställning till att det 
systematiska kvalitetsarbetet ska gynna barn, 
familjer och hjälpa oss att utveckla vår ut- 
bildning till att bli demokratiska och  
utforskande mötesplatser.

I förskolans styrdokument läggs det tonvikt 
på uppföljning, utvärdering och utveckling. 
Det är något vi utvecklat under många år  
genom vårt arbete med pedagogisk dokument- 
ation i solidaritet med barnen och utifrån en 
reflekterande kultur som bygger på kollegialt 
lärande.

Vår reflekterande kultur kännetecknas av 
delaktighet, nyfikenhet, öppenhet och samar-
bete. En vilja att våga sätta sig själv på spel, 
att våga leka med tanken, vända på det vi tror 
och förstått, att vilja förbinda allt vi gör för att 
ibland dela upp, våga tänka igen hur blir det 
om vi gör så här... tänker så här... istället? 

Vi vill märkvärdiggöra och tillsammans förstå 
mer om förskolans komplexa utbildning för 

att kunna regissera och iscensätta bästa möjliga  
villkor för glädje- och lustfyllda lärande  
gemenskaper, för både barn och vuxna.

För att möjliggöra en reflekterande kultur har 
vi nogsamt organiserat för att reflektion ska 
uppstå i möten med varandra. Vi har därför 
en tydlig organisation för att skapa förut-
sättningar för att följa upp, utvärdera och 
utveckla vår förskolas utbildning.
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Trollets Pedagogiska idé och förskolans läro-
plan är vägledande för oss i det här arbetet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår ifrån 
Trollets pedagogiska idé som vi formulerat 
och tar konkret sin början i de observationer 
som pedagogerna gör varje dag av grupper 
eller enskilda barns lärprocesser. Observa- 
tionerna tillsammans med våra gemensamma 
syften kring utbildningen i stort och kring 
vårt tema/projekt, är våra utgångspunkter 
för att kunna följa upp och utvärdera under 
tiden processen pågår men också efteråt.

Det handlar om vad vi gör innan vi sätter 
igång arbetet med barnen, vad vi gör under 
tiden och vad vi gör efteråt. Det blir ett 
underlag för vårt nästa steg, nästa vecka 
eller nästa läsår, på gemensam nivå för 
systemet, varje förskolas nivå, gruppnivå och 
individuell nivå.

I vårt systematiska kvalitetsarbete organiserar 
vi för vårt reflektionsarbete. Det är vårt sätt 
att utbyta erfarenheter, bygga delaktighet i 
organisationen men också att gestalta våra 
valda värden och använda våra valda verktyg 
och all den organisation som finns runt. 



Vi har ett pedagogiskt år för att strukturera 
det pedagogiska innehållet.

Det pedagogiska året är ett verktyg för att 
få en struktur och puls ur ett pedagogiskt 
perspektiv där en röd tråd förbinder veckan, 
månaden, terminen och året. Det handlar om 
att ha en medveten pedagogisk 
plan som ändå inte blir 
fast i en form.  

Utförligare beskrivning finns i boken En 
spagettiröra av röster, (2015) sid 143-149 B 
Kennedy, H Göthson

Det stärker vår gemensamma kompetens och 
kollegialitet och möjliggör för oss att organisera 
för vårt gemensamma reflektionsarbete.

Grafisk form Karin Gandini efter en idé av förskolan Trollet
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Upptakt, uppföljning och utvärdering  
– byggstenar för systematiken 

Vårt pedagogiska läsår börjar med en gemen-
sam upptakt, där vi tar avstamp i föregående 
läsårs utvärdering. Dagarna har fokus på det 
kollegiala lärandet och Vi:et.

För arbetslagen handlar det om att också göra 
en plan för den utbildning som ska erbjudas 
barn och familjer under terminen.

Projektstrukturen som förskolan Trollet har 
arbetat fram, följer specifikt våra teman/ 
projekt. Den är ett arbetsmaterial där alla 
observationer och reflektioner läggs in under 
arbetets gång så hela processen av arbetet 
blir synligt och möjligt att reflektera kring 
tillsammans med kollegor och pedagogista. 

Vid varje terminsslut gör vi djupare tillbaka-
blickar tillsammans med varje barngrupp i ett 
hundraspråkligt perspektiv. 

Det blir en del av underlaget, för den upp-
följning arbetslagen sedan har tillsammans 
med pedagogista i slutet av höstterminen. 
Pedagogista skriver en sammanfattning av 
arbetslagens uppföljningar och allt som skett 
i utbildningen. 

I sammanfattningen förbinds teori med 
praktikens beprövade erfarenheter och fram-
gångsfaktorer för det kollegiala lärandet. Där 
görs också en analys av det förskolan behöver 
utveckla i det enskilda arbetslagen och som 
system. Det bildar underlag för strategiska 
diskussioner i vår pedagogiska strategigrupp 
där det finns representanter från förskolan 
Trollet samt pedagogista, rektor och biträdande 
rektor.

Detta arbete ligger sedan till grund för nästa 
termins utbildning och fortbildning i vårt 
kollegiala system av lärande.

Vid slutet av läsåret utvärderar vi årets 
utbildning som vi erbjudit barnen, våra 
pedagogiska ställningstaganden i vårt 
demokratiska uppdrag och vår Reggio 
Emilia-inspiration. Denna ligger sedan till 
grund för det kommande årets upptakt samt 
nästa läsårs utbildning och fortbildning. 
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“I “vecka 20”(tillbakablick/återblick) på Trollet 
kan avslutning och början mötas i glädjen i att 
återupprepa saker gjorda under året men också se 
att man ändrat sin syn eller förmåga från hösten 
till våren. Men det kan också vara en vecka som 
en del i förberedelserna för hösten då man börjar 
pröva miniprojekt eller dra in barnen i det som kan 
hjälpa till att ge ideer till ett familjeuppdrag. Ett 
familjeuppdrag ska fungera som ett verktyg för att 
barnen ska minnas sin förskola som positiv men 
också längta tillbaka för att ta itu med det som vi 
bara kom att smaka på eller antyda”. 

s.147 i  En spagettiröra av röster, (2015) B Kennedy,  
H Göthson

 
Vi reflekterar och analyserar med hjälp av 
egna utvärderingsstrukturer som följer vår 
Pedagogiska idé och Lpfö och omfattar hela 
utbildningen. 

Delaktighet och utvärderingar 
tillsammans med familjer görs 
vid enskilda utvecklingssamtal, 
gruppsamtal med vårdnads-
havare, på föräldramöten och 
i enkätform. Detta material 
finns med i arbetslagets 
utvärdering av läsåret. 

I vårt vardagliga arbete, uppföljning och 
utvärdering utgår vi från våra observationer, 
reflektioner och hur vi analyserat det som 
hänt. Det bidrar till en ständig uppföljning 
och utveckling av vårt arbete genom pedago-
gisk dokumentation.

“En bra pedagogisk dokumentation kan ses som 
en demokratisk mötesplats där demokrati är något 
man gör tillsammans och som karaktäriseras av 
lyssnande och lärande” 

s.7 i Modern barndom, OM- pedagogisk dokumentation 
(2012) C. Rinaldi
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Avslutande ord

Utvecklandet och framtagandet av Förskolan Trollets Pedagogiska idé har varit ett 
flöde mellan olika gruppers diskussioner och tankar oss emellan för att göra det 
till vår gemensamma idé. Delaktigheten har blivit en kultur, en demokratisk dialog 
där vi gör det kooperativa lärandet delbart. 

Allt är alltid i början. Precis som med demokrati så måste vi se vår Pedagogiska idé 
som ett verb – något att utöva, något som behöver sättas i rörelse. Där denna text tar 
slut tar praktiken vid och det är där texten behöver förstås i dialog med var och en. 



 

Den förskola vi formar idag, är den värld 
vi får imorgon. Vilka värden blir då viktiga 
för våra förskolor att arbeta utifrån?

  ven om vi är oeniga kan vi se, höra och röra varandra.
I dessa möten kan nya berättelser, viljor och perspektiv

växa fram. I stället för att vara nickedockor kan vi 
välja att bli ansvarsfulla och delaktiga medborgare. 

I denna möjlighetsbok leder oss Harold Göthsons röst som en 
introducerande och analyserande röd tråd genom berättelser 
om lärprocesser från förskolor runt om i vårt land. Med avstamp 
i ettåringarnas vardag följer vi med längs vägen till kommun-
nivå. Ur olika perspektiv får vi härmed praktiska inblickar i hur 
hela förskoleorganisationen arbetar med att bygga demokrati, 
likvärdighet och förståelse för hur allt hänger ihop i en väv  
mellan oss människor, djuren och naturen. 

Den här inspirerande och tankeväckande antologin vänder  
sig till alla er studerande och verksamma inom förskolan som 
vill sätta dialogen i centrum för att med våra yngsta världs-
medborgare upptäcka möjligheter och överbrygga hinder i ett 
”learning by doing” för demokrati och en hållbar framtid!
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Hur lär du dig saker bäst?
”När jag ser någon annan göra något som jag kan lära mig. För då  

tränar jag på det”.

”När man forskar, man kan till exempel använda microägg för att titta nära.”

”När jag skrattar lär jag mig bäst”.

”Jag lär mig bäst när jag får göra själv”.

”När jag tittar på filmer lär jag mig saker om humlor och bin och jag 
sprängs nästan för det blir så mycket minnen.”

 
Hur är det att arbeta i grupp?

”Man kan få reda på saker lättare. Om man är själv är det svårare. Dom 
andra kanske vet det man inte vet och då lär man sig tillsammans.” 

”Om man är själv kan man gå vilse annars”

”Det är roligt, man kan lära sig mycket fortare om man hjälps åt”

”Bestämmer bara en då är det inte att samarbeta. Man ska faktiskt  
tänka tillsammans”.

”Om man jobbar själv kanske man inte mår så bra. Det är bra att jobba  
i grupp så att man mår bra”. 

”Det är roligt att göra nåt som att jobba med nyckelpigor, för man kan 
göra det med kompisar”

”För man kan hjälpa varandra. Man är ju bra på olika saker. vissa  
kan tänka olika… Man kan ju använda lite fantasi och lite som det  

är på riktigt”

”Då kan man samarbeta och göra saker bättre än om man är själv”


