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Åhörarkopia



Förändringsarbete behöver TID...
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Vår syn på barnet
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- Får jag låna din hjärna? Barn 5 år.

“Högsta formen för individuellt lärande är grupplärande”.     
/Harold Göthsson
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Att bygga tillhörighet och gemenskap
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“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 - åskådare som betraktar, klappar 

händerna ibland eller förblir tyst, fylld av 

känslor, som ibland bedömer skeptisk och 

vid andra tillfällen applåderar med 

entusiasm.”   

/Loris Malaguzzi 



Välkomnande

Lekfullhet

Meningsskapande

Delaktighet

Ömsesidighet
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Tema och projektinriktat arbetssätt

Vår pedagogiska miljö

Pedagogisk dokumentation

Organisation-en reflekterande kultur
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Förskolan 

Trollet

Fortbildning

Egen reflektion

Ledningsgrupp

Arbetslagsreflektion 

Pedagogisk 

handledning
Administrativ

samverkansgrupp

Pedagogisk

strategigrupp

Jämställdhet och 

mångfaldsgrupp

Miljögrupp

Grön flagg

Stödgrupp

Handledning 

specialpedagog

Upptaktsdagar

Uppföljningsdagar

Utvärderingsdagar

Utbildningsdagar

Kvällsmöten

PK Arbetsplatsträff

3 perspektivgrupper

- Värdesätta dagen

- Projekterande

- Miljön som 

tredje pedagogen

SAM

arbetsglädje

Föräldraråd

Kostråd

Gemensam 

reflektion

Skuggning

Ämnesgrupp



Att värdesätta varje stund av dagen, så

rutiner, strukturer, barnens självständiga
arbete och projekterande bildar en helhet
varje dag, varje vecka och över terminerna.

Särskilt ansvar för miljön som den tredje
pedagogen för att iscensätta lärandemiljöer
som stödjer vårt projekterande sätt att
tänka ur ett hundraspråkligt perspektiv, ute
och inne som ett bidrag och verktyg i våra
projekt och till hela dagens struktur.

Särskilt ansvar för projekten och att utveckla
vårt reflektions och analysarbete mellan
pedagogerna och tillsammans med barn och
familjer.



Måndag Tisdag- Onsdag -Torsdag Fredag 

Samling för alla 

barn tillsammans 

tex sång, drama…

Reflektionsdag

Barnen i olika 

gruppkonstellationer 

Morgonmöte med barnen

Projekterande med dokumentation 

Planerade och iscensatta 

erbjudanden till barnen i mindre 

grupper 

Samling för alla barn 

tillsammans tex sång, 

drama…

Fortbildningsdag/ 

Mötesdag

Barnen i olika

gruppkonstellationer

LUNCH 

13 och 15 erbjudande

ute eller inne 

Material finns tillgängligt i miljön för att 

möjliggöra för barnen att fortsätta sitt 

undersökande i valt fokus och egna 

val/lekar

Veckans struktur









”Det handlar inte om att få 
det jag vill på bekostnad av 
andra, utan om att lära sig 
föra fram sina tankar, lyssna, 
förhandla, kompromissa och 
ibland avstå. Det handlar 
om att få redskap för att 
kunna bli en demokratisk 
vuxen”. 





Reflektionens betydelse för lärande



Vad har barnen i fickorna?



“Vi föreslår och uppmanar vuxna att ge det praktiska stödet 

med material, men inte att ingripa i barnens teckningar.Vi 

vill ge dem friheten att undersöka tex hur träd är 

strukturerade och organiserade, inte bara den formella 

strukturen utan träd som en otroligt intressant livsform som 

vi vill förstå djupare. Alltför ofta ger vi barn modeller att 

kopiera som är konventionella, förutfattade stereotyper, som 

inte gör något för att stödja deras intelligens och 

kreativitet.” /Reggio Children  



Tillsammans förbereda för nästa dag- ett sätt att avsluta dagen





”Alla barn är intelligenta om”

”Om:et det är vi!

Det vill säga om...vi som enskilda individer, som 

verksamhet, som samhälle och som kulturer klarar av 

att bygga en förskola/skola 

Som

Uppvärderar alla barn som går i den.” 

Det är miljön och sammanhanget runt barnen som är 

om:et -och det är vi som är ansvariga för det” 
/ Loris Malaguzzi 


