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Förskolan Trollets verksamhetsidé

Delaktighet ser vi som en förutsättning för utvecklandet av 
verksamheten för barn, pedagoger och föräldrar. 
Det ger alla parter en möjlighet till inflytande men kräver också ett 
gemensamt och individuellt ansvar för verksamheten. 
Delaktighet ökar känslan av tillhörighet och gör det möjligt att bli 
en del av en kreativ gemenskap. 
Delaktighet handlar om att ha möjlighet att säga sin mening, 
lyssna på andras åsikter och förhandla inför tillfälliga 
överenskommelser och beslut.
Vi har en organisation som möjliggör allas delaktighet och som är 
viktig för att skapa lugn, arbetsro och meningsfull fördjupning för 
alla.



Vad tycker vi är viktigt i vår Reggio Emilia inspiration

• Barnsyn/kunskapssyn
• Miljön som den tredje pedagogen
• Delaktighet för alla - barn, familjer, pedagoger
• Pedagogisk dokumentation och reflektion
• Projekterande förhållningssätt och arbetssätt
• Ateljé/ateljérista – ”de hundra språken”
• Pedagogista
• Praktik och teori
• Nätverk – att vara en del av omvärlden



Vad kan Reggio Emilia inspiration vara?  / H Göthsons 10 kännetecken

1. Kollektiv reflektion

2. Människosyn, kunskapssyn och 
synen på det demokratiska 
uppdraget

3. Delaktighet för alla

4. Grupplärande som högsta formen 
av individuellt lärande

5. Projekterande arbetssätt

6. Pedagogisk dokumentation 

7. Miljöns pedagogiska betydelse

8. De hundra språken

9. Barnen som medborgare

10. Utmana hierarkiska strukturer



”Jag tror de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och 
delaktighet”  Loris Malaguzzi



  Familjeuppdrag sommaren 2020

     Vad finns i “gräset” utanför ditt hus?

Gräset/vattnet/skogen/torget... utanför ditt hus är en värld full av 
liv…

Låna med dig någon detalj som du förundras och blir nyfiken på från 
den världen, som vi tillsammans kan undersöka på förskolan. 
Låna med dig något fysiskt, fota eller rita av.
Ta med det till förskolan när du kommer tillbaka efter sommaren.

”Hur bygger vi tillsammans en Hållbar  
nutid och framtid?”

Förskolan Trollet kommer tillsammans att utforska...
Den biologiska mångfaldens gåtfullhet, 
vad kan det vara och bli på en plats i Kalmar…?

Den biologiska mångfalden är en försäkring inför 
framtida behov.                                                                                                                          

Förskolans gemensamma syfte 
Vi vill vidga vår gemensamma förståelse för biologisk 
mångfald och en ekologisk känslighet, där vi hör ihop med 
varandra och är delar i det komplexa system som är livet på 
jorden, genom att skapa relationer , ha en omtanke om 
varandra, naturen och staden. 
Mitt agerande påverkar ditt
Ditt agerande påverkar mitt
Vårt agerande påverkar allt

Biologisk mångfald är en mångfald av natur…
en rik natur med många olika arter av växter, djur 
som samlever i olika landskap som skog, ängar, 
hav, stadsmiljöer m.m.



Kollegialt lärande & förprojekterande



Varför förundran, enligt Keltner?
- Gynnar det kollegiala
- Leder människor till att samarbeta, dela resurser 

och offra sig för andra, som alla är förutsättningar 
för vårt kollektiva liv

- Skurar av daglig förundran håller i sig över tid...
- Vi blir mindre själviska, narcissistiska och 

materialistiska
- Upplevelser av förundran/vördnad stimulerar 

häpenhet och nyfikenhet.



”Så underskatta inte kraften av gåshud! 

Leta aktivt efter upplevelserna som 
vårdar din egen hunger efter förundran/
vördnad, oavsett om du uppskattar träden i 
ditt område, ett komplext musikstycke, vindens  
rörelse på vattnet, personen som pressar på mot alla 
odds och lyckas eller andras vardagliga vänlighet”.



Hur tror du att maskrosens flygfrukt ser ut?
Vad har ni för tankar och hypoteser kring hur flygfrukten sprider sig. 



Projekterande





Att iscensätta för utforskande utifrån 
individerna i gruppen…..



Att arbeta projekterande och utforskande

Igår – idag – imorgon 

Barns och pedagogers och familjers delaktighet

Helhetssyn på barns lärande

Vårt uppdrag att förbinda olika slags innehåll

Långa processer av utforskande

Fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, 

fantasi, föreställningsförmåga, förundran, 

frågande, förbindande

Medforskande pedagog

Att gå från att säkert veta till att nyfiket 

undra och erbjuda tid.



Vi behöver utmana oss i att stanna upp och tillsammans med
barnen ställa oss i nära relation med miljö, material och
varandra. Se långsamheten, upprepning och tiden som en
viktig aspekt i barns undersökande.                                                                                                                                                
Undersökandet och utforskandet behöver få slingra sig fram
i barnets, elevens /gruppens egen takt. 



Allt handlar om ge tillbaks till 
barnen – göra dem delaktiga 
i att kunna

Återbesöka
Reflektera
Utforska
Leka 
Lära 
                                     
Hundraspråkligt…



Dokumentationen
som aktiv agent 

Berättar vad som hänt
Synliggör barnen 

Stöd för gemensam reflektion 
tillsammans med barnen

     Återanvända – 
förbinda barnens idéer 
Bredda – vidga - fördjupa 
barnens undersökande

Att lära av och med 
varandra…  



Reflektionsvägg januari-21
förskolan Trollets tvåårsavdelning



Lyssnandet..

Projektet är inte målet utan 
lyssnandet.
De handlar om att vi ska 
närma oss barns intelligenta 
världar
Det finns risk att projektet blir 
huvudpersonen, inte barnen               
Ebba Theorell 



“Om vi lägger brev ute till solen så åker de upp till solen så kommer den fram” 
G 4 år

“Vi gör brev till solen” 
“För vi vill att den ska komma. Vi har gjort det förut. Men den ville inte komma fram”



“Snälla, snälla solen, kom tillbaka…….
 “Snälla, snälla solen, kom tillbaka…….



Sambandet 
mellan 
badringen-solen 
och skuggan



Erfarenheter som skapar nya upptäckter 



“Jag tror vi behöver lite solinstrument”



Hur ska vårt solinstrument se ut?
”Som en trumma.”
”En trumma med fjädrar på som indianerna har.”
”Som en jätte, jättestor reflex som glittrar.”
”Den ska vara gul som solen.”
”Den ska lysa.”
”Den ska dansa med sina strålar, vi ska dansa tillsammans med strålarna.”
”Den ska stå ute och lysa in på Melkers badring.”
”Den ska bli som en regnbåge.”
”Först är den liten sedan större och större.”



“Gul för solen älskar det för den är ju gul
Blått, för solen sitter på det blåa
Den gillar orange för det är nästan som gul
Vitt för det är alla färgerna
Röd för många hus är röda, tegelhus gillar den
Och lila, för det är som blå och rosa
Men inte svart för då gråter den och blir sur och arg”

“Solinstrumentet ska vara som en regnbåge” 



“Hur dansar man soldansen”?

“Solen lyser himlen är blå, vad det känns skönt att leva då”



Dansens koreografi…

“Jag vill svänga 
runt med mina 
händer ut ”

”Jag vill ha med 
magdans”

”Jag vill knäppa 
med fingrarna, så 
här”

”Jag vill röra mina 
händer upp och ner”



Kopplingen solinstrumentet-bronsåldern-solkult-hällristningar



Förskolan som en del i samhället 
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.
Från förskolan Trollets Pedagogiska idé







Vad finns det för monument i Kalmar?

”om hundra år är det vi som är förr i tiden



Vad kan begreppet kärlek betyda?

stenarna är gräs, du känner gräs det kittlar i 
kroppen… /Muhammad 6 år

”



”Gruppen blir något som 
tillför varje barn något 
ytterligare, något mer än 
barnet kan nå som 
enskild individ” 
Vea Vecchi . Modern barndom nr 8/2004



 Pedagogik och organisation 
alltid förbundna 



Det handlar om att ta ställning, samarbeta och organisera? 
Kring vad?



Kring allt…
• Formulera begrepp/Värden
• Synen på barnet/barngruppen
• Syn på kunskap
• Verktyg för organisationen
• Pedagogisk dokumentation
• Samarbete –att skapa en delaktighetskultur
• Reflektion –att skapa en reflektionskultur
• Pedagogisk Miljö och material
• Innehåll
• Projekterande arbete/gemensamma projekt
• Vad vi tänker är ”Barns rätt”
• Pedagogiskt år



Våra valda verktyg

TEMA OCH PROJEKTINRIKTAT 
ARBETSSÄTT

VÅR PEDAGOGISKA MILJÖ

PEDAGOGISK DOKUMENTATION

VÅR ORGANISATION



         Måndag Tisdag- Onsdag -Torsdag               Fredag 
Samling för alla barn 
tillsammans tex sång, 

drama…
 

Reflektionsdag

Barnen i olika 
gruppkonstellationer 

Morgonsamling med barnen

Projekterande med dokumentation 

Planerade och iscensatta erbjudanden till 
barnen i mindre grupper 

Samling för alla barn 
tillsammans tex sång, drama…

Mötesdag

Barnen i olika
gruppkonstellationer

 LUNCH 
Verksamheten fortsätter

 kl.13.00 erbjudanden
kl.15.00 erbjudanden

Material finns tillgängligt i miljön för att möjliggöra 
för barnen att fortsätta sitt undersökande i valt 
fokus och egna val/lekar

Veckans struktur



        

42

Fortbildning

Egen reflektion

Ledningsgrupp

Reflektion arbetslag

Pedagogisk 
handledning

Pedagogisk
strategigrupp

Ämnesgrupp

Grön flagg

Handledning 
specialpedagog

Upptaktsdagar
Uppföljningsdagar
Utvärderingsdagar

Utbildningsdagar

   Kvällsmöten
PK/ Arbetsplatsträff

3 perspektivgrupper
- Värdesätta dagen
- Projekterande
- Miljön som 
     tredje pedagogen

SAM
arbetsglädje

Gemensam 
reflektionskuggning

workshop

DELAKTIGHETS-
ORGANISATION 



Varje barns rätt

Barns rätt till lek- och lärmiljö



Verktyg för OBSERVATION
REFLEKTION



PROJEKTSTRUKTUR
Bakgrund till tema/projektfokus 20-21

Vi har som Reggio Emilia Institutet tagit ställning för att aktivt ta tillvara och undersöka 
barns och vuxnas ekologiska känslighet gentemot andra och gentemot miljön på ett sätt 
som genomsyras av lyssnande, utforskande, långsamhet och tid. 
Vi vill bidra till att våra förskolor blir platser där barn, pedagoger och familjer kan 
använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom 
ett hållbart tänkande, påhittighet och handlingskraft på många olika sätt agera för en 
hållbar framtid. 
Vi vill bidra till nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbart tänkande för att 
skapa hopp och framtidstro. Ett tänkande där alla dimensioner av hållbarhet är 
ömsesidigt beroende av varandra. 
Begreppet ”ekologisk känslighet” är hämtat från Reggio Emilias kommunala förskolor och 
skola. Där menar man att alla människor från början är utrustade med en ekologisk 
känslighet, en förmåga att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i 
naturen och hela sin omvärld och pratar inte längre om människan kontra naturen, utan 
om människan som en del av naturen. För att barn ska behålla sin ekologiska känslighet 
krävs en förskola som också kännetecknas av förbindelser och sammanhang.

                                                                Anvisningar till projektbildspelet
 
Att följa en barngrupps lärprocesser kring vårt valda fokus i en Power Point är ett sätt att tillsammans i 
arbetslaget strukturera alla de olika processer som blivit avgörande under en termins arbete och där våra tre 
perspektiv – att värdesätta hela dagen/ iscensätta lärande miljöer samt projekterande och reflektion ska 
finnas med.
I vår verksamhetsidé står följande: ” Vi följer noggrant barnens processer kring det tema/projekt/röda tråd/fenomen vi 
tillsammans undersöker och via våra observationer, reflektioner och vår analys tolkar vi barnens görande och väljer vad som blir 
nästa dags eller nästa veckas utmaning till barnen i relation till vår verksamhetsidé.”
 



Det måste finnas…
• Lust, vilja och behov att samarbeta
• Att se sig som ömsesidigt beroende i 

organisationen
• En förståelse för att vissa saker går att påverka, 

andra inte och sen lägga fokus på det vi själva 
kan förändra

• En hållning att allt hela tiden måste vara i 
rörelse, att se den gemensamma organisationen 
på förskolan, på sin avdelning - som en ständig 
utvecklingsprocess

Birgitta Kennedy



• Glasfåglar i molnen,(1999) Birgitta Kennedy

• Bygg och Konstruktion i förskolan, (2007)Mia Mylesand

• Ljuspunkten( 2013), Reggio Emilia Institutet

• En spagettiröra av röster - Om en förskolas förändringsarbete,

      (2015) H Göthson, B Kennedy

• Att bygga en plats för möten- ett projekt i nära relation med omvärlden ,

      (2018) E Lorentszon, C  Meyer, E Hedenqvist

Litteratur som vi använt oss av i föreläsningen: 

● Att ge form åt förskolans innehåll, H. Hansson
● Lyssnandets pedagogik, A Åberg
● En spagettiröra av röster, B Kennedy och H Göthson
● Modern Barndom särtryck kring Harolds 10 kännetecken av en Reggio Emilia inspirerad förskola, Reggio Emilia Institutet
● Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan, K och P Alnervik
● Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, stödmaterial, Skolverket 

Litteratur om förskolan Trollet…


