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The purpose of the study was to examine how teachers and children interpreted the project 

and understood its values. To this end, it was necessary to focus on four defining parameters 

which affect the investigation: structure of pre-school project work, content and delivery, the 

methods used by teachers during the project, which pedagogical documentation was used (and 

how), and how the project determined the approach, the curriculum goals and values. Using a 

qualitative approach, regular unsystematic observations were made over five days, during 

which three teachers, two pedagogues, two pre-school teachers, and one nanny from the same 

kindergarten were interviewed regarding children in three age groups: 1-2 years old, 3 years 

old, and 4-5 years old. The results of my investigation showed that the teachers were divided 

on how to apply the project as a working method. Children's active role in the pre-school 

project varied depending on the extent to which teachers adopted children perspective in 

everyday practice. The teachers used the documentation to evaluate, make visible processes of 

learning in children and reflect on the educational work of the projects.

Keywords: preschool, project work, problem-oriented approach, problem-oriented learning, 
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1 Inledning och bakgrund

Mitt intresseområde i denna uppsats är projektarbete som arbetsform i förskolan. Fenomenet 

som jag kommer att undersöka är hur pedagoger tolkar projektarbete som arbetsform i 

förskolan och hur detta kan påverka barnens lärande och utveckling. Målet med studien är att 

få förståelse för nya arbetssätt i förskolan och hur de formas och utvecklas i praktiken.

I vårt samhälle sätts nya krav på barn och unga i skolan och gymnasiet. I den nya 

reviderade läroplanen för förskolan kan man läsa ”förskolläraren har ansvar för att arbetslaget 

stimulerar barnens utveckling i matematik, teknik, vetenskap och språk och för att förskolan 

tillämpar en demokratisk arbetssätt där barnen aktivt deltar.”(Lpfö98: 10,13). En mer 

probleminriktad och ämnesintegrerad pedagogik utvecklas i skolorna och numera i 

förskolorna. 

John Dewey, den pragmatiske och reformpedagog som var aktiv i den amerikanska 

skoldebatten i början av 1900-talet, är aktuell ännu idag med hans demokratiska syn på 

undervisning (Dewey, 1999:11) Dewey har influerat även förskolepedagogiken i Sverige från 

barnträdgårdars intressecentrum med Elsa Khöler och Elba Myrdal till dagens 

problembaserade metodik som är projektarbete (Karlholm, 1990). 

Ytterligare en demokratisk pedagog som var grundare till Reggio Emilia förskolor i Italien, 

är Loris Malaguzzi. Hans pedagogik, baserad i en grafisk skapande pedagogik, har inspirerat

svenska förskolor nästan i lika stor utsträckning som Deweys problembaserade. Därför har jag 

för avsikt att genom min studie belysa demokratiska och alternativa arbetsformer i dagens 

samhälle. 

”Det är bra att din hand hjälper fågeln att flyga men din hand får aldrig i högmod tro att 

den är vingen”. Dessa ord sammanfattar både Malaguzzis och Deweys filosofiska tankar kring 

barnen som kompetenta och aktiva medlemmar i samhället. Dessa barn behöver stödjande 

vuxna som vägleder och handleder dem utanför och i skolan. De behöver också pedagoger 

som utvecklar ett arbetssätt i förskolan där barnen aktivt kan delta. 

Begreppet ”projektarbete” är diffust och det är därför jag genom min kvalitativa 

undersökning i en förskola och genom analys av empiriska material söker närma mig 

pedagogers och barnens tolkningar av projektarbete i denna förskola. Värt att nämna är att 

min undersökningsförskola har ett pågående projekt som startade för ett år sedan tillsammans 

med andra förskolor i området. Dessa är belägna i ett mångkulturellt område söder om 

Stockholm.
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2 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar projektarbete som arbetsform i förskolan 

och hur detta påverkar barnens lärande och utveckling. Jag kommer i min undersökning att 

utgå ifrån följande frågeställningar:

1. Vilket är lärarens förhållningssätt i projektarbete? 

2. Hur är barnens roll och delaktighet i projektarbete? 

3. Vilka är projektarbetets struktur, innehåll och utgångspunkter? 

4. Hur används dokumentation i projektarbete? 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa för det som tidigare har skrivits om ämnet. 

Inledningsvis beskriver jag projektarbete som läroform och även Reggio Emilias pedagogik 

som jag anser är relevant att beskriva eftersom den kännetecknas av att använda 

projektinriktat arbetssätt. 

3.1 Projektarbete som läroform

Skrövset & Lund (2000), norska forskare och grundskollärare, skriver om projektarbete i 

boken ”Projektarbete som läroform”. De gör en historisk tillbakablick och berättar att 

projektarbete beskrevs för första gången i början av 1900-talet av William H. Kilpatrick som 

var kollega och anhängare till John Dewey. 

Deweys grundtankar om kunskap och undervisning enligt Skrövset & Lund ligger till 

grund för Kilpatricks modell för projektarbete. Deweys teori förklarar kunskap som aktiv och 

undervisning som erfarenhetsbaserad och erfarenhetsskapande. Det betyder att elever ska vara 

aktiva i sin kunskapsutveckling, de ska erfara det som på engelska uttrycks som ”learning by 

doing” eller ”göra för att lära”. Vidare beskriver Deweys teori att den främsta utgångspunkten 

för lärandet måste ligga i uppgiften eller problemet, inte i skolämnet (Skrövset & Lund, 

2000). Kilpatrick’s modell för projektarbete beskriver tre viktiga beståndsdelar:

 Den är problembaserad. Man utgår från ett problem som är relevant för elevernas 

förkunskaper och erfarenheter. Till skillnad från lärarstoff i den traditionella skolan 

som utgår från enskilda skolämnen eller vetenskapliga discipliner. I ett problembaserat 

projektarbete integrerar man flera ämnen för att ingripa fenomenet från olika 

perspektiv i enlighet med elevernas tankar och erfarenheter.

 Den är självstyrd lärande. Det betyder att eleverna arbetar aktivt med lösningen av de 

problem som de formulerar, i strävan att nå de mål som de själva sätter. Det är elevens 

process från början till slut. 

 Den har en horisontell exemplaritet som handlar om att istället för att försöka gripa om 

allt som skolämnets innehåll erbjuder, väljer man det studerade exemplet eller 

fenomenet för att applicera den i vår omvärld. (Andersson, 2001:22). 
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Doverborg (1993) skriver i boken ”Temaarbete, lärarens metodik och barnens förståelse” att 

Alba Myrdal och Elsa Köhler var viktiga personer för Sveriges förskolepedagogik i början av 

1900-talet. Författaren beskriver dåtidens metodik och berättar att både Myrdal och Khöler 

hade jobbat och haft kontakt med Dewey i USA och var starkt influerade av hans syn. Alba 

Myrdal som var en viktig pedagog, psykolog och forskare i Sverige, riktade stark kritik mot 

dåtidens förskolepedagogik som baserades på Fröbels arbetsmedelpunkt. Enligt Doverborg

(1993) var arbetsmedelpunkt ett arbetssätt där man utgick från barnets aktivitet men som var 

styrd i stor utsträckning av lärarens hänvisningar. Barnen jobbade efter mallar eller genom att 

läraren själv visade hur man genomförde uppgiften. Alba Myrdal ansåg denna metod som 

styrande och hämmande för barnets kreativitet och frihet att skapa själv och genomförde 

därefter viktiga förändringar i dåtidens förskolepedagogik (Dovenborg, 1993:15).

Några exempel på erfarenhetsbaserade och ämnesintegrerande metoder hittar man hos 

språkforskaren Pauline Gibbons teorier. I boken ”Stärk lärande stärk språket” visar Gibbons 

(2010) många exempel på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon förklarar att i 

dagens skolor finns det en stor procent elever som har ett annat modersmål än svenska, något 

som innebär stora utmaningar för lärare i val av arbetsmetoder. Gibbons resonemang är att 

integrera språk och innehåll så att andraspråket utvecklas samtidigt med ämneskunskaper. 

Genom systematisk planering och uppföljning kan man integrera språk, innehåll och tänkande 

eftersom språk finns överallt, menar Gibbons. Följande är ett exempel på hur man kan 

integrera flera ämnen och hur tal är ”en bro till skrift”. Jag anser detta relevant som metod att 

anpassa till projektarbete på förskolan. Övningen går i olika faser: 

Fas 1 Utföra ett experiment (små grupper): 

Elever deltar i praktiska experiment som kräver ett språk som används här och nu. De 

diskuterar i grupp.

Fas 2 Introducera nyckel ord (helklass):

I det här stadiet introducerar läraren viktiga ord som har anknytning till experimentet. 

Eleverna får möjlighet att själva upptäcka och förklara fenomen innan de använder ett 

mer vetenskapligt språk. 

Fas 3 Lärarstödd redovisning:

Lärare hjälper eleverna att ta lärdom av den övning som de har hållit på med och 

fokusera på de vetenskapliga uttryck som de behöver.
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Fas 4 Loggbok: När eleverna har redovisat skriver de svar på frågan: ”Vad har du lärt 

dig?” i sina loggböcker. Här är lärarens hjälp också viktigt i det språkliga 

sammanhanget. Gibbons (2010) anser att denna modell visar inte bara värdet av 

”lärning by doing” utan också betydelsen av samtal mellan lärare och elev som har 

viss språkinlärning och språkutveckling (Gibbons, 2010: 69-77). 

Forskarna Sterner & Lundberg (2009) presenterar en bra metod för att utveckla 

begreppsbildning inom matematik. De påstår att elever måste lära sig problemlösning 

samtidigt som de lär sig att anknyta matematik till vardagsnära erfarenheter. Författarna 

beskriver ett lyckat och uppskattat undervisningsexperiment som utgick från vissa strategier 

som elever fick explicita strategier om av läraren. Därefter fick lärare och elever diskutera och 

resonera om, till exempel hur strategierna kunde användas och varför de var viktiga. Det 

kallar man för metakognition. Sedan fick lärare och elever förklara hur de arbetade med att 

lösa uppgifter och eleverna fick därefter göra samma sak. De förklarade för varandra olika 

förslag på lösningar, hypoteser och motiveringar. Detta ,förklarar Sterner & Lundberg (2009),

kallar man för kognitiva strategier. Författarna kom till slutsatsen att kombinationen av dessa 

strategier samt lärarens explicita undervisning genom samtal hjälpte eleverna att utveckla sin 

förmåga. Enligt fortfattarna kan man använda denna metod med barn som har svårt att avgöra 

vilken strategi man ska använda i en problemlösning och även barn som har språksvårigheter. 

Bergius & Emanuelsson (2010) utvecklar en metod som grundas på matematikens 

kulturarv. I deras bok ”hur många prickar har en leopard” förklarar att det finns mycket att ta 

från den kulturella och geografiska sfären, människans idéer och aktiviteter i olika tider, mm. 

Författarna grundar sina pedagogiska metoder på Bishops (1991) sex idéer som handlar om

relationer mellan människan och omgivning och relationer människa - människa. Dessa 

relationer enligt Bergius & Emanuelsson har en rik utvecklingshistoria som kan vara 

inspirerande för barn. Dessa sex idéer är följande:

Uppräkning: Här kan man använda sig av historia. Räkna föremål är den mest 

grundläggande kvantifiering. Ett första steg var att para ihop boskap med stenar eller 

streckmarkeringar på föremål. 

Mätning: Jämföra olika storheter. Hur man mätte i fot och sedan hur man 

standardiserade enheter till meter som blev internationellt erkänd. 

Lägesbestämning: Det gäller hur vi orienterar oss i vår omgivning, i förhållande till 

olika objekt, i smått som stort, på land och hav. Denna är grundläggande för att förstå 

perspektiv, vinklar, skala och objekt i olika dimensioner. 
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Formgivning: Här ingår begrepp för att karakterisera geometriska objekt som kvadrat, 

kub, cirkel, klot. Geometriska idéer kommer fram i mönster på mosaiker och textilier, 

i konst och byggnader. 

Lek: Sociala rutiner och regler för utförande och kommunikation. Argumentation. 

Strategier för att vinna. 

Förklaring: Människan har alltid visat en drivkraft efter att logiskt förklara fenomen i 

omvärlden. Vi undersöker och förklarar vår omgivning. Vi delar med oss i reflektion 

och resonemang (Bergius & Emanuelsson, 2010: 2-3). 

Bergius & Emanuelsson förklarar att utgångspunkterna för deras arbete med dessa metoder 

finns i kursplanen för matematik. Centralt är att ”matematik är en levande mänsklig 

konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition”. 

3.2 Reggio Emilia Pedagogik

Pramling & Asplund (2008) berättar om några inriktningar inom det förskolepedagogiska 

fältet. Författarna beskriver Reggio Emilias förskolor och barnens dokumentation. De säger 

att Loris Malaguzzi och hans förskolor blev mot slutet av 1900-talet kända överallt för sin 

kompetens att dokumentera. Vidare berättar Pramling och Asplund (2008) om slagordet barns 

hundra olika språk som har varit Reggio Emilias ledstjärna att uttrycka sig på. I barns hundra 

språk ingår enligt dem ett grafiskt språk, där barns idéer, observationer, minnen och känslor 

speglas (Pramling mfl 2008: 32).

Rinaldi påpekar enligt Pramling & Asplund (2008) att i Reggio Emilia pedagogiken är 

ömsesidighet i interaktionen viktig för barnets skapande av identitet och förståelse av sin 

omvärld. Lärarollen här är viktig. Han anser att som lärare bör man lyssna mer än tala. 

Pramling & Sheridan (1999) förklarar att dokumentation är ett sätt att göra det pedagogiska 

synligt för barnen, föräldrar, pedagoger, ledningsansvariga och politiker. De påpekar även att 

dokumentationen handlar om att dokumentera barnen men också lärarens eget arbete. Lärarna 

ska analysera både det egna arbete och barnets arbete samtidigt som de ska analysera barnens 

arbete tillsammans med barnen. De berättar även om olika verktyg och sätt som pedagoger 

kan använda i dokumentationen som te.x. regelbundet föra dagbok, använda videokamera för 

att spela in samtal med barnen, samtala med barnen om deras texter, bilder och andra alster. 

Det sista anser de är ett bra sätt att dokumentera och reflektera kring barnens läroprocesser. 

Slutligen förklarar de att ett annat sätt att följa upp det pedagogiska arbetet är att använda sig 

av s.k. portfölj. Enligt Pramling & Sheridan (1999) innebär portföljmetodik, inte bara att fota 
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barnen och sätta i pärm utan den har även ett pedagogiskt syfte.( Pramling m.fl.1999:126–

128).

Rinaldi påpekar (2000) enligt Pramling och Sheridan (1999) att barnets ”kunskapande är 

individuellt”, det vill säga, att skapande av mening sker hos varje enskilt barn. Detta beror på, 

säger han, hur lärare uppfattar barnet. I Reggio Emilia betraktas barnet som kompetent, aktivt 

och kritiskt. Han berättar vidare att barnets rättigheter snarare än behov lyfts fram. Barnen 

konstruerar frågor, teorier och mening i samspel med omvärlden i en kontinuerlig process. 

Pramling & Asplund (2008) beskriver Reggio Emilia som en pedagogik som använder sig 

av projektinriktad arbetssätt. Författarna anser att viktiga komponenter i Reggio Emilia-

pedagogiken är miljön, relationerna och värdefrågor av olika slag. Begrepp som subjektivitet 

och internsubjektivitet är kärnan i pedagogiken.

I tidskriften Förskolan 4/11 skriver Elisabeth Richter ett speciellt nummer om Reggio 

Emilia pedagogik och där står att tankarna i Reggio är inspirerade av den sovjetisk – ryske 

psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) vars verk väcktes till liv i västvärlden under 1960-

och – 80 – talet. Vidare står att Vygotskij ansåg att fantasi, kreativitet och skapande utgår 

ifrån de erfarenheter barnet upplevt. Vidare står att ju mer ett barn upplevt desto mer vet det. 

Därför är det viktigt i Reggio Emilia filosofin att barn får uppleva och upptäcka saker 

tillsammans med vuxna och varandra (förskolan, 4/11).

Vad är en Pedagogista och en Ateljerista i Reggio Emilia?

I varje förskola i Reggio Emilia skriver Richter finns en pedagogista. En pedagogista är en 

pedagogiskt ansvarig som oftast inte arbetar direkt med barnen utan med att utveckla 

personalen och pedagogiken, genom att bland annat tillhandahålla modern forskning. I Reggio 

Emilia är miljön estetiskt formad med bord och stolar i barnens nivå. Vidare står i artikeln att 

Loris Malaguzzi också skapade yrket eller titeln ateljérista. Ateljérista är en konstnär eller 

bildpedagog som ansvarar för ateljén och den konstnärliga pedagogiken (förskolan, 4/11).
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4 Teoretisk anknytning

4.1 Lärande och kunskap

I förskolans uppdrag beskrivs att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Vidare står att kunskap 

kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 

förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och 

erövrar kunskap genom lek, social samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande (Lpfö98: 7).

Pramling och Samuelsson (2008) förklarar dialogpedagogikens kommunikation som form 

och innehåll i förskolan. De refererar Marion Blank författare till Teaching Learning in the 

Preschool. A dialog approach (1983) som anser att målet med dialogpedagogiken inte är att 

lära ut ett traditionellt ämnesinnehåll utan att förändra barnets intellektuella funktioner så att 

lärande underlättas och framtida misslyckande förhindras eller minimeras. Enligt författarna 

sätter denna pedagogik fokus på lärare-barn-samspel. Sammanfattningsvis menar Blanks 

(1983), enligt författarna, att förskolan ska syfta till ”att lära barn lära”(Pramling m.fl. 2008: 

30). Här sätts kommunikation och miljö som viktiga faktorer i barns lärande men i dagens 

förskola har fokus förändrats avseende kommunikation. Den har utvecklats från att ha haft

barns behov och mognad i fokus till att ha fokus på både barn sinsemellan och barnets och 

den vuxnes sociala och kulturella erfarenheter. 

Dewey (1859-1952) förklarar hur kunskap utvecklas hos den lärande. Han anser att den 

kunskap som först kommer till en person och som blir djupast inlärd, är kunskapen om hur 

man gör. Hur man går, hur man talar, läser, skriver, räknas, handskas med folk, etc. I 

undervisningssammanhang förklarar Dewey att det initiala lärarstoffet i skolan alltid existerar 

som ett aktiv görande som innebär användning av kroppen och hantering av material. Dewey

(1997) anser att utveckling alltid uppkommer ur situationer som inbegriper ”learning by 

doing”, att man lär sig genom att göra något. 

”Färdigheter och sysselsättning måste utgöra basen i lärandet. Eleven lär sig vad han 

måste göra för att uppnå vissa mål”.(Dewey), 1997: 231)

Enligt Lindkvist (1999) blev problembaserad lärande populärt under 1900-talet. För Vygotskij 

gällde att undervisning skulle syfta till tänkande och då skulle man skapa hinder så att elevens 

tänkande kunde utmanas. Meningen var enligt Vygotskij att eleven skulle få ett sammanhang i 



12

lärandet och inkludera nya begrepp i analyser. Han påpekade att eleven skulle lösa uppgifter 

enligt ”en problembaserad metodik” med tonvikten på forskningsprocessen.  

”Kunskap som inte förvärvas genom egen erfarenhet är ingen kunskap alls”. 

(Lindkvist (red.), 1999: 135)

Arnér citerar Säljö som tolkar hennes syn på samspel mellan vuxna och barn som ska vara ur 

en sociokulturell syn på lärande och utveckling och även att genom deltagande i 

kommunikation som individen möter och kan tillägna sig nya sätt att tänka, resonera och 

handla (Säljö 2000 kap 1; Arnér (2006) s. 44). Hon nämner också Vygotskijs sociokulturella 

perspektivet. Det som hon intresserar sig för i hans teori är tänkandets kommunikativa och 

kollektiva karaktär som innebär att tänkande är något som skapas av människor i samtalets 

form. Detta sker inom individer likaväl som mellan individer (Säljö 200, kap. 6; Arnér (2006)

s.45). Hon tar också upp att förskolan och skolan är exempel på institutionella miljöer som 

har en lång kommunikativ tradition. Enligt Säljö är det där det finns de traditioner och 

mönster om hur man ska interagera och förhålla sig. Vidare refererar hon Säljö igen som 

påpekar att den viktigaste mänskliga läromiljön är det den vardagliga interaktionen och det 

naturliga samtalet som lär oss att bli människor med förmåga att kunna ta andras perspektiv 

(Säljö 2000 kap. 1; Arnér, 2006, s. 45). 

Bråten & Thurman-Moe (2009) som tolkat Vygotskijs teorier, menar att människans 

utveckling av högre mentala processer är beroende av både miljö och samhällsvillkor och de 

är också därför en del av dess sociokulturella utveckling (Arnéns, 2006: 43)

Arnér fastnade för betydelsen av samarbetet mellan vuxna och barn. Hon refererat att 

istället för att den vuxne ensidigt driver läroprocesser med förmedlingskarakter, handlar det 

om ett samarbete där barnet och den vuxne påverkar varandra i lika stor omfattning. Vygotskji 

menade också enligt Arnén att det är barnet som måste vara huvudpersonen i detta samarbete. 

Det kan betraktas som ett pedagogiskt möte mellan barn och den vuxen där båda tillför 

mening, aktivitet och kreativitet. Hon använder Vygotskij teorier även i den punkten som 

handlar om närmasteutvecklingszon. (Arnéns, 2006: 43).

4.2 Språk och lärande

Språkandet är en skapande process där individ och värld möts. Det är genom språkandet 

kunskapen blir till (Larsson 1995:105; Pramling 1999:71). Språk och lärande hänger 

oupplösligt ihop liksom språk och identitetsutveckling (Lpfö, 1998; Pramling 1999:71).
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Pramling & Sheridan (1999) berättar att i tidig ålder tycker barn om att bli härmade när de 

jollrar till exempel. Det är då det uppstår en kommunikation mellan dem. Hon menar att detta 

stärker barnets självkänsla och lust att språka. Vidare berättar Pramling & Sheridan (1999) att 

det muntliga och skriftliga språket utvecklas och växer i sociala situationer med kamrater och 

vuxna, i vardagliga och funktionella sammanhang och i leken. Pramling & Sheridan (1999) 

pratar om ömsesidighet som är en förutsättning för lärande. Ömsesidighet är enligt författarna

när den vuxne pratar på ett sätt som är begripligt och som är intressant för barnet. När 

dessutom den vuxne för in och samtalar om det som är nytt och okänt för barnet. I andra ord 

kallas ömsesidigheten, förklarar författarna för intersubjektiviteten som under hela livet är en 

förutsättning för språkets växt och utveckling. Intersubjektiviteten är samspel mellan 

människor som gör att de ser sina egna uppfattningar, attityder osv. i relation till varandra; 

både vad de upplever lika och vad de upplever olika. Genom att lyssna och intressera sig för 

vad barnet säger och vill säga, visar man att barnet är en människa att räkna med. Det handlar 

alltså om att tala med barn och inte till barn (Pramling mfl. 1999:73).

Författaren Gunilla Lindkvist (1999) kommenterar texter ur Lev Vygotskijs bok 

”Pedagogisk psykologi”. I denna bok säger Vygotskij att tänkandet och språket är i nära 

relation med varandra. Han menar att utan social kommunikation sker ingen utveckling av 

vare sig språk eller tänkande. Vygotskij talar om inre rum som en länk mellan det inre och 

yttre. Han menar att det inre talet hör nära ihop med tänkandet. Genom socialt samspel kan 

”det egocentriska språket” organisera barnets tankar och beteende. Vygotskij studerade 

begreppsutveckling och kom fram till en intressant teori om två typer av begrepp: 

vardagsbegrepp (spontana begrepp) och vetenskapliga begrepp. Det första bygger enligt 

honom på empirisk erfarenhet, medan de vetenskapliga begreppen är teoretiska. Han menar 

att mötet med den vuxnes vetenskapliga begrepp skulle få elevens spontana tänkande att 

utvecklas. (Lindkvist (red), 1999: 133-134). 

4.3 Barns perspektiv

Arnér (2006: 26) anser att begreppet inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet att 

påverka sin egen vardag på ett påtagligt sätt. Det innebär att pedagogerna ska planera 

innehållet i förskolan utifrån barnens idéer och initiativ (Arnér, 2006: 26). Hennes fokus 

handlar om inflytande i förhållande till vuxnas planerade verksamhet i förskolan. Hon anser 

att inflytande kan handla också om att ge barnet röst eftersom pedagogerna i förskolan i 
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egenskap att vara vuxna har makt att välja om barnets röster ska vara hörda och respekteras 

eller inte.

Arnér (2006) inser att för att förstå hur barn ges inflytande eller får inflytande ska man 

fördjupa sig i vad begreppet barnperspektiv innebär. Hon refererar Qvarsell (2001, 2003) som 

definierar barnsperspektiv som ett sätt att värna barnens intresse och anta flera perspektiv för 

att rätt kunskap ska kunna utvecklas. Däremot anser hon själv att begreppet barnsperspektiv är 

svårt att definiera för sin måntydlighet och komplexitet (Arnér, 2006: 27). Ännu en definition 

beskriver hon ur forskare vid Norsk senter för Barneforskning som säger att barnsperspektiv 

handlar om å ena sidan om vuxnas perspektiv på barn och å andra sidan om barns perspektiv 

på den egna tillvaron. I den sista handlar det om hur världen ser ut ur barnens synvinkel, vad 

de ser, hör, upplever och känner(Arnér, 2006:27-28).

Pramling & Sheridan (1999) säger att i första hand ska man ta barns perspektiv när man 

gör utvärderingar. De anser att det är viktigt att tänka på viktiga punkter som följande för att 

tolka och förstå följande:

 hur barnen tänker 

 varför barnen förhåller sig till olika saker i förskolan som de gör 

 varför barnen vägrar eller föredrar att göra vissa saker 

 varför vissa av barnen går bättre ihop än andra 

 varför vissa pedagoger och vissa barn lyckas få ett bättre kommunikation än andra. 

Pramling & Sheridan (1999) förklarar vidare att man få reda på barnens perspektiv inte bara 

genom att observera dem. Detta måste kombineras enligt honom med barnens andra 

uttrycksformer. Avslutningsvis berättar de att dokumentation, utvärdering och uppföljning 

hjälper pedagogerna att hitta nya vägar för att bättre möta barnen i deras lärande. 

Forskaren Elisabeth Arnér (2006) hänvisar till Moira von Wrights (2000) som i sin 

avhandling utvecklat vad hon avser med det hon kallar ”punktuell respektive relationell 

perspektiv”. I det punktuella perspektivet menar von Wright (2000), uppfattas en människa 

som en fristående individ med egna inneboende egenskaper utan förankring till de 

sammanhang hon ingår i. Det punktuella perspektivet öppnar inte för de samspelsmöjligheter 

som ett relationellt perspektiv gör. Ett relationellt perspektiv hanterar frågor och problem som 

skapas i relationer i stället för att betrakta de som enskilda händelser, beteende eller 

egenskaper som är kopplade till enskilda individer (Arnér, 2006:40). 
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5 Metod

Min studie söker förståelse för pedagogers tolkning av projektarbete som arbetsform. Den

mest lämpade ansatsen för min studie är den Hermeneutiska kunskapssyn som söker 

förståelse inom samhällsvetenskap. Fokus ligger i själva förståelseakten, som kan uppstå 

genom språket och genom dialog mellan forskaren och hans objekt. (Thomassen, 2007:179). 

Enligt Stukat (2005) har den kvalitativa undersökningen växt fram med de filosofiska 

inriktningarna hermeneutik och fenomenologi. Huvuduppgiften för den kvalitativa 

undersökningen är att tolka och förstå de resultat som framkommer. Man lägger tonvikt på det 

holistisk information, dvs. den totala situationen (Stukát, 2005:32). Det är därför jag väljer 

den kvalitativa undersökningen i min studie eftersom den möjliggör för mig att öka förståelse 

för sammanhanget och de sociala processer som sker kring projektarbete i den undersökta 

skolan. 

Vanliga angreppssätt i den kvalitativa undersökningen är enligt Stukat (2005), öppna 

intervjuer av olika slag och ostrukturerade observationer. I min undersökning använder jag 

mig av dessa angreppssätten, eftersom jag vill vara så öppen och flexibel som möjligt. 

5.1 Intervjuer

Steinar Kvale (2009) berättar om tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. Den 

aspekt som bäst tillämpar det som jag vill fokusera på är den deskriptiva. I den deskriptiva 

aspekten söker intervjuaren erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av 

intervjupersonens livsvärld (Kvale, 2009:43). Jag söker genom mina intervjuer få förståelse 

av förskolans arbete med projekt både från mitt perspektiv som observatör och pedagogers 

perspektiv som informatörer, och på detta sätt få en helhet. Kvale (2009) berättar att den 

kvalitativa forskningsintervju söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna. Detta anser jag inte som något enkelt eftersom jag kommer att 

vara i förskolan under några dagar och vissa stunder under deras projekttimme. Det är därför 

jag har förberett några formella frågor som jag tänker formulera till intervjupersonerna. Jag 

har även skrivit en frågeguide med olika frågor som handlar om projektarbete som jag kan 

välja vid behov. Jag strukturerade intervjuerna genom att söka intervjumallar på internet och 

på uppsats.se som ledde mig att formulera frågorna på rätt sätt. Det formella intervju-

formuläret (bilaga 1) använde jag med Claudia som förskollärare. Därefter bestämde jag mig 
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för att använda en mer spontan och ostrukturerad intervjuteknik. Då använde jag ett annat

frågeformulär (bilaga 2) och även olika tema som jag tyckte var bra att utgå ifrån. Dessa 

teman är innehåll och utgångspunkter, dokumentation, barnens inflytande, arbetssätt, 

projektprinciper och utgångspunkter. De personer som jag valde att intervjua, var i 

kronologisk ordning följande. Namnen är fiktiva.:

Malin

Malin jobbar halvtid som förskollärare och halvtid som pedagogist. Hon jobbar på Kullans

avdelning i Solros Förskolan. Henne intervjuade jag som pedagogist och som förskollärare 

eftersom hon jobbar i båda rollerna med projektet. I Kullan avdelning går 21 barn mellan 5-6 

år. Hon jobbar tillsammans med Eva och Mariam.

Claudia

Claudia jobbar på Gläntan avdelning i Solros Förskolan. I hennes avdelning går 18 barn 

mellan 1-2 år. Hon har jobbat många år som barnskötare i Gläntans förskola. 

Lina

Lina är förskollärare och jobbar på Gläntan avdelning tillsammans med Claudia och Mia. Hon 

jobbar även som pedagogisk ledare för förskolan. 

Linda

Linda är förskollärare och jobbar på Björnbo avdelning. I Björnbo avdelning går 18 barn 

mellan 3-4 år. Med Linda hade jag bara informella samtal.

5.2 Observationer

Enligt Stukát (2005) är det lämpligast att använda observation när man vill ta reda på vad 

människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Han berättar att genom att titta, 

lyssna och registrera sina intryck använder forskaren sig själv som mätinstrument och hoppar 

över mellanledet med intervjuer. Vidare berättar Stukát (2005) att både verbala och icke 

verbala beteenden kan studeras. Fördelen med denna kvalitativa metod är att man får kunskap 

som är direkt hämtad från sitt sammanhang. Nackdelen är enligt honom att den kan upplevas 

begränsande eftersom det är yttre beteenden som studeras. 

Mina observationer bestämmer pedagogerna och jag tillsammans när och var de ska göras. 

Beroende på deras tid och min tydlighet i det jag vill observera. För min del var det svårt att 

hitta fokus och planera mina observationer så jag anpassade mig efter rutinerna och 

tillgänglighet i förskolan. De sammanhang som jag gjorde mina observationer är i 

kronologiskt ordning följande:
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1. Projekttimme på ”Torget” med Linda och 4 barn från Björnbos hall. På fm. 9.30–

11.00

2. Projekttimme på Kullan/Samling/ Malin, Eva och 6 barn arbetar med ”spiraltrappa” 

bygge/utvärderande samling/miljö. På fm. 9.30–10.30

3. Projekttimme på Björbo. Overhead/stund/rörelse/skapande/rörelse/miljö. På fm. 9-

10.30 

5.3 Analys

Thomassen (2007) berättar att hermeneutik är en filosofisk tankeströming som syftar på 

förståelse och tolkning. Från början användes hermeneutiken vid tolkningar av religiösa texter 

men i modern tid spriddes till en allmän teori om tolkning och förståelse i vid mening 

(Thomassen, 2007:179). Inom Hermeneutiken ses forskarens ”förförståelse”, tankar, känslor 

och erfarenheter som en tillgång för tolkning (Stukát, 2007:32). Beteckningen hermeneutik 

kommer av grekiskan hermeneuein, tolka eller uttolka. En del hävdar att förutom att tolka 

skulle ordet också betyda ”att utsäga eller uttrycka något” (Thomassen, 2007:178). I den 

mening valdes den hermeneutiska tolkningen som redskap för att analysera det empiriska 

materialet av min studie. Genom den hermeneutiska cirkeln (Thomassen 2007, 102) som 

innebär en pendlande rörelse mellan tolkaren och texten, mellan helhet och delar, får jag en 

fördjupad förståelse av det empiriska materialet 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Enligt Larsen (2009) innebär validitet att forskaren samlar information som är relevant för 

studiens frågeställningarna och reliabiliteten innebär att undersökningen ska vara pålitlig och 

ha precision genom att forskaren noggrann behandlar den insamlade data. Båda handlar om en 

studies kvalitet.  Vidare skriver Larsen (2009) att det är enklare att få en hög validitet i 

kvalitativa undersökningar än i de kvantitativa. Larsen (2009) menar att forskaren har 

möjlighet att göra ändringar under arbetets gång om den upptäcker intressanta detaljer som är 

relevanta för frågeställningarna. Mötet mellan informanten och intervjuaren sker ansiktet mot 

ansiktet något som bidrar till att fördjupande frågor kan ställas . På detta flexibla sätt vinner 

undersökningen i validitet enligt författaren (Larsen, 2009:80-81). Under intervjuerna 

använder jag mig av en frågeformulär som jag hade som stöd vid tillfällena. Vissa frågor tog 
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längre tid att besvara eftersom fördjupande frågor ställdes vid behov och informanterna fick 

berätta det de tyckte var relevant i det pedagogiska arbete med projektet. 

Ett sätt att uppnå mer reliabilitet i undersökningen är enligt Kullberg (2004) genom det som 

hon kallar för metodtriangulering. Denna metod innebär att forskaren använder sig av olika 

metoder för att samla in sin empiri som t.ex. intervjuer, formella samtal och observation 

(Kullberg 2004). För att få en så brett perspektiv som möjligt använder jag mig av 

metodtriangulering genom observationer, formella och informella samtal, intervjuer och 

textanalyser av mina observationer. 

Värd att nämna är att jag är bekant med några av pedagogerna och att jag har jobbat i en 

förskola som tillhör arbetsområdet, något som kan sänka reliabiliteten och validiteten. Jag 

anser dock detta faktum som en fördel eftersom kontakten blev mer naturlig och öppen. 
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6 Resultatredovisning och analys

Följande är min resultatredovisning och analys av observationer som jag genomförde efter 

följande huvudämnen: lärarens arbetssätt, barnens roll och delaktighet, projektets innehåll, 

struktur och utgångspunkter samt dokumentation. Detta är ifrån ett lärande perspektiv. 

Här följer en beskrivning av avdelningarna och de pedagoger som medverkar i 

observationerna i kronologisk ordning. Namnen är fiktiva.

Björnbo Avdelning

Linda jobbar som förskollärare tillsammans med två barnskötare. Hit går barn mellan 3-4 år.

Kullan Avdelning

Malin och Eva jobbar på Kullan avdelning, respektive förskollärare och barnskötare. Hit går 

barn mellan 4-5 år

6.1 Observation 1. Björnbo Avdelning

På avdelningen jobbar en förskollärare och två barnskötare. Denna dag fick Linda, som är 

förskollärare, hjälp av de andra avdelningarna för att hon skulle gå med mig till torget och 

jobba med ett projekt med barnen. Det var en pedagog som var sjuk idag, alltså en person 

mindre på avdelningen. Detta var min första observation i förskolan. I treåringarnas avdelning 

är ljudnivån ganska hög, barnen är sociala och frågar gärna, är rörliga och nyfikna. 

6.1.1 Lärarens förhållningssätt

Lindas förhållningssätt ändras beroende på situationen enligt min uppfattning. Hennes 

förhållningssätt gentemot barnen är stundvis ensidigt, antingen talar hon om något för barnen 

eller ställer hon en fråga utan att få svar. Det såg jag när vi var på väg till torget och när hon 

skulle rita på torget tillsammans med barnen. Detta kan bero på en viss stress i situationen. 

När Linda och barnen var på förskolan blev det en bra dialog mellan henne och barnen. Då 

talar hon tydligt och klart språk med barnen och för dialog. Barnen talar med henne om det de 

gör och ska göra och använder ett bra ordförråd. De berättar vilka plagg de tar av sig och vad

de gör när de går in. 

När de var på torget tappade Linda kontroll över en flicka som sprang iväg en liten bit ifrån 

oss. Det verkade som om flickan ville få hennes uppmärksamhet. Linda hade planerat att måla 

på torget tillsammans med barnen men det blev inte som hon hade velat. Barnen ville något 

annat. De ville leka med snön eller klättra upp på en klippa. Och hon tänkte på att hennes 
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planer ändrades. Men hon insisterade och gav inte upp så lätt, hon försökte verkligen. 

Slutligen gav hon med sig och följde ändå upp på klippan med barnen.

Skrövset (2000) berättar att ibland kan det hända att projekt och gruppteman tar en oväntad 

inriktning. Detta kan ha flera orsaker, som till exempel, att motivationsfasen inte har fungerat 

som det skulle, den kanske präglades av en ensidig inspiration och motivation. Sådant kan 

hända anser Skrövset (2000), och därför är det viktigt att man verkligen förbereder 

motivationen (Skrövset, 2000: 44-45). Pramling & Sheridan(1999) pratar om ömsesidighet 

som en förutsättning för lärande. Ömsesidighet är enligt författarna när den vuxne pratar på ett 

sätt som är begripligt och som är intressant för barnet. Och när dessutom den vuxne för in och 

samtalar om det som är nytt och okänt för barnet. Enligt de kallas ömsesidighet med andra 

ord, för intersubjektiviteten som är under hela livet en förutsättning för språkets växt och 

utveckling. Intersubjektiviteten och objektiviteten är två ämnen som kännetecknar Reggio 

Emilia filosofi (Pramling & Sheridan, 1999).

6.1.1.1 Slutsatser

Utifrån det interkulturella perspektiv av lärande, ser vi här hur samspelet mellan vuxen och 

barn brister och hur barnen försöker tillkalla Lindas uppmärksamhet, protestera, säga sin 

mening och även visa vad de vill egentligen göra. Enligt Vygotskij kan ”det egocentriska 

språket”genom socialt samspel organisera barnets tankar och beteende (Lindkvist (red), 

1999). Barnen vill samspela med pedagogen men blir frustrerade när de inte kan nå henne. 

Detta ser vi när Emelyn springer i iväg eller när de ritar Hello Kitty eller Spiderman istället 

för att arbeta med uppgiften. Samtidigt vill Linda uppfylla sitt syfte utan ta barnens 

perspektiv. Hon vill uppfylla de vuxnas behov genom att utföra den uppgiften som skulle 

göras för att visa ett resultat. Detta är en vanlig reaktion av pedagoger i skolans värld. Det 

bekräftar Arnéns forskning om förskollärarens roll i barns inflytande i förskolan. De flesta av 

pedagogerna i hennes undersökning upplevde att de hade trycket från andra vuxna i förskolan 

och de hade svårt att ta barns perspektiv för den anledningen. Hon talar om två begrepp, 

relationell perspektiv (barns perspektiv) och funktionell perspektiv (vuxnas perspektiv). Den 

sista passar med Lindas förhållningssätt enligt min mening. Linda dokumenterade med 

digitalkamera på plats när barnen ritade och när de klättrade. Hon dokumenterade om barnens 

görande på Torget. Detta bekräftar det Pramling & Sheridan (1999) säger att i Reggio Emilia 

pedagogik, dokumenterar pedagogerna om verksamheten för att göra synliga för barnen, 

pedagoger och föräldrar. Det stämmer också med vad både pedagogisten och pedagogerna sa 
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på intervjuerna. De sa att pedagogerna använder dokumentation för att utvärdera 

verksamheten och se hur man ska förbättra eller gå vidare samt barnens läroprocesser.

6.1.2 Barnens roll och delaktighet 

Barnen verkade inte riktigt veta vad de skulle göra på torget och varför. Jag kan tänka mig att 

detta var ett oplanerat besök till torget. Detta faktum fick barnen att känna sig förvirrade, 

oinspirerade och kunde inte utföra uppgiften att rita det de brukar göra på torget. Projektet var 

inte ”deras” just i den stunden utan pedagogens projekt, något som fick de att tappa 

motivationen. De ville göra något eget och då valde de att klättra högt upp på klippan trots att 

det var snö och var svårt att klättra upp. Då blev de motiverade och läraren hängde med. Detta 

stämmer med vad Skrövset (2000) berättar om projektarbetets deltagarstyrning, som handlar 

om att barnen ska känna att projektet är deras för att deras motivation inte ska förloras och att 

de bör vara med i planeringen från början till slut (Skrövset, 2000: 73-84). Här borde Linda ha 

applicerat det som Vygotskij kallar för den närmaste utvecklingszonen av lärande. Barnen 

ville klättra, ville få utmaningar, de ville klättra högt upp på backen och det fick de göra till 

slut. De behövde gå vidare i sin utveckling, kanske de var klara med ritande på Torget och 

ville utmanas med en ny utforskning. För Vygotskij gällde att undervisning skulle syfta till 

tänkande och då skulle man skapa hinder så att elevens tänkande kunde utmanas. Meningen 

var enligt Vygotskij att eleven skulle få ett sammanhang i lärandet och inkludera nya begrepp 

i analyser. Han påpekade att eleven skulle lösa uppgifter enligt ”en problembaserad metodik” 

med tonvikten på forskningsprocessen. (Lindkvist (red.), 1999: 135). ”Kunskap som inte 

förvärvas genom egen erfarenhet är ingen kunskap alls”. 

6.1.2.1 Slutsatser

Barnen är sökande av sitt eget lärande. Detta stämmer med Deweys syn på kunskap och 

undervisning. Deweys grundtankar i stort sett handlar om att kunskap ska vara aktiv, att 

undervisning ska vara erfarenhetsbaserad och erfarenhetsskapande, att eleverna ska sätta sina 

egna mål för arbetet, eleverna ska vara aktiva, ska ”göra för att lära” (Learning by doing) och 

att utgångspunkten måste ligga i arbetsuppgiften eller problemet, inte i ämnet (Skrövset 

,2000). I projektarbete är lärarrollen mycket viktig. Läraren blir en handledare, som måste 

tolka situationen och se vilka begrepp och kunskaper barnen behöver i processen. Dessutom 

måste läraren se till att motiveringsfasen fungerar från början så att barnen känner att det är 

deras projekt (Skrövset mfl., 2000).
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6.1.3 Innehåll, struktur och utgångspunkter

På grund av tidsbrist kunde jag inte fortsätta undersöka Lindas avdelning men jag kan tänka 

mig att samma rutiner och utgångspunkter kring projektarbete som på de andra avdelningarna 

gäller även för treåringarna. Claudia och Lina berättar i intervjun att förskolläraren Linda 

startade projektet ”torget” tillsammans med sina kamrater förra året under höstterminen. Detta 

blev en inspiration för småbarnslärare att starta samma projekt fast med småbarnen. 

6.1.4 Dokumentation 

Linda tar foto på barnen när de klättrar och leker kring klipporna och stenarna som är täckta 

med snö. Hon tar bilder på närmiljön, fåglarna och barnen. Hon sparar på teckningarna och 

skriver namn. I deras hall på avdelning finns presentationer på barnen med barnens foto, 

namn, hemspråk, familjen, och vad de tycker om att göra på förskolan. Linda dokumenterar 

vad barnen gör under deras vistelse på torget. Pramling & Sheridan (1999) säger att Reggio 

Emilia kännetecknas av att man dokumenterar för att utvärdera och reflektera kring eget 

arbete, barnens arbete och verksamhetens. Enligt mina intervjuer har Linda och personalen på 

treåringarnas avdelning reflektionstid en gång i veckan som de andra avdelningarna. I 

reflektionstid analyserar man tillsammans med pedagogisten eller med arbetslaget deras 

projektarbete. De använder dokumentationen som underlag för att reflektera barnens 

utveckling och projektets utveckling under veckan. Samt eget arbete och förhållningssätt. På 

grund av tidsbrist och den korta tid som jag hade där, kunde jag inte se i hur stor utsträckning 

man gör det. Men enligt min uppfattning är reflektionstiden en fungerande verksamhet i 

Solros förskolan. 

6.1.4.1 Slutsatser

Det är svårt att kunna dra en slutsats av användning av dokumentation. Men poängen är, 

tycker jag, att pedagogerna förstår vad mening är med dokumentation och att de gör det för 

deras egen skull och utveckling som pedagog och inte för andra vuxna och visa en produkt av 

verksamheten, som jag analyserade tidigare med Arnéns forskning som referens. Linda skulle 

kunna utveckla en mer relationell samspel med barnen. Hennes förhållningssätt var mer 

punktuellt i relation till barnen. I det punktuella perspektivet som sagt, uppfattas en människa 

som en fristående individ, med egna inneboende egenskaper utan förankring till de 

sammanhang hon ingår i. Som jag diskuterade tidigare i lärarens förhållningssätt avsnitt, i 

Reggio Emilia är internsubjektiviteten viktiga inslag. Detta är ett förhållningssätt som måste 
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bearbetas långsiktigt, så att det blir ett spontant samspel mellan barn och pedagoger och barn 

emellan tycker jag.

6.2 Observation 2 

Följande är resultatet och analysen av en tät beskrivning på en samling i femåringarnas 

avdelning. Se bilaga.

6.2.1 Lärarens arbetssätt

Malin och Eva talade tydligt och explicit med barnen i både planerade som oplanerade 

aktiviteter under dagen. Detta konstaterade jag när jag hörde spontana samtal som de och 

barnen hade i hallen innan samlingen. Jag observerade att pedagogerna talade långsamt och 

försökte ge nya ord genom samtal. Även under samlingen såg jag ett språkutvecklande 

arbetssätt gentemot barnen. Pramling & Sheridan (1999) diskuterar kring språkandet i 

förskolan. Hon berättar att det muntliga och skriftliga språket, utvecklas och växer i sociala 

situationer med kamrater och vuxna, i vardagliga och funktionella sammanhang och i leken. 

Viktigt är att pedagogen pratar på ett sätt som är förståeligt för barnen. Vygotskij talar om det 

inre rummet, som länken mellan det inre och det yttre. Vygotskij säger att tänkandet och 

språket är i nära relation med varandra. Han menar att utan social kommunikation sker ingen 

utveckling av vare sig språk eller tänkande (Lindkvist (red) 1999).

6.2.1.1 Slutsatser

Malins och Evas förhållningssätt stämmer med vad Vygotskij säger om att utan social 

kommunikation sker ingen språkutveckling. Barnen på Kullan utvecklar sitt språk genom 

interaktion med vuxna och andra barn. Detta stämmer med Pramling (1999), Arnér (2006), 

Pramling & Asplund (2008). Det verkar som om detta är ett förhållningssätt som pedagogerna 

har lärt sig inom förskolan. Jag såg liknande förhållningssätt hos Linda på avdelning Björnbo 

när hon hade samtal med barnen i hallen. Detta sorts samtal användes i de oplanerade eller 

spontana aktiviteterna mellan vuxna och barn enligt mina observationer. 

6.2.2 Barnens roll

Barnen fick under samlingen chansen att få pröva på att vara ordförande. Varje dag fick ett 

nytt barn vara ordförande. Att vara ordförande innebar att få bestämma vilken låt man skulle 

sjunga. Man höll dessutom ordning genom att ge ordet när barnen ville prata, bestämde när 
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samlingen var avslutad för att börja äta frukt samt det viktigaste, ordförande bestämde vem 

som skulle hålla samlingen nästa dag. Barnen fick vara i centrum och tog ansvar för att 

samlingen skulle hållas samtidigt som vuxna gick ner från tronen och lämnade över den till 

barnen. Detta stämmer med vad Arnér (2006) förklarar om barninflytande. Arnér (2006) anser 

att begreppet inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag 

på ett påtagligt sätt. Det innebär att pedagogerna ska planera innehållet i förskolan utifrån 

barnens idéer och initiativ. Arnér (2006) berättar att inflytande också kan handla om att ge 

barnet röst. Detta eftersom pedagogerna i förskolan, i egenskap att vara vuxna, har makt att 

välja om barnets röster ska vara hörda och respekteras eller inte (Arnér, 2006: 26). Här ser jag 

även om jag bara var där några dagar att Arnérs idéer om begreppet inflytande kan 

förverkligas i praktiken genom att ge barnen utrymme för att uttrycka sig och bestämma. 

Detta arbetssätt som pedagogerna har valt under samlingen bidrar till barns inflytande. 

Frågan är om det var barnens idé om att få vara ordförande och hålla i samlingen, om det var 

pedagogernas idé eller om det var en idé som alla gemensamt bestämde. Arnér refererar 

Qvarsell (2001, 2003) som definierar barnsperspektiv som ett sätt att värna barnens intresse 

och anta flera perspektiv för att rätt kunskap ska kunna utvecklas. Däremot anser hon själv att 

begreppet barnsperspektiv är svårt att definiera för sin mångtydlighet och komplexitet (Arnér, 

2006: 27). Ännu en definition beskriver hon ur forskare vid Norsk senter för Barneforskning 

som säger att barnsperspektiv handlar om å ena sidan om vuxnas perspektiv på barn och å 

andra sidan om barns perspektiv på den egna tillvaron. Den sista, anser de, handlar det 

konkret om hur världen ser ut ur barnens synvinkel, vad de ser, hör, upplever och känner. ( 

Arnér, 2006:27–28). 

6.2.3 Innehåll, struktur och utgångspunkter

Barngruppen var uppdelad i 3 grupper med 5-6 barn i varje för projektarbete. De tre 

pedagoger som fanns på avdelningen hade ansvar för en grupp var. I slutet av samlingen 

ropade pedagogerna upp barnen som skulle arbeta i ateljén och de som skulle arbeta i

aktivitetsrum. Det verkade som om pedagogerna bestämde grupperna för att de inte skulle bli 

ojämna. På detta sätt löste de en oväntad händelse. Efter samlingen gick en grupp till ateljén 

och målade, en annan gick ut till pulkabacken och min observationsgrupp skulle arbeta med 

spiraltrappsbygge. Två pedagoger och 6 barn arbetade med projektet spiraltrappan. 
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6.2.3.1 Slutsatser 

Här ser jag att innehållet i projektet är uppdelat efter ämnen. Här utgår man ifrån ett tema eller 

ämne och inte ett problem eller experiment. Dewey, Kilpatrick, Skrövset, Andersson håller 

med om att ett projekt ska vara ämnesövergripande, dvs. ska integrera olika ämnen utifrån 

problemet och inte tvärtom, att arbeta utifrån ett ämne i taget. Bergius & Emanuelsson 

utvecklar en metod som grundas på matematikens kulturarv. De förklarar att det finns mycket 

att ta från det kulturella och geografiska sfären, människans idéer och aktiviteter i olika tider, 

mm. Författarna grundar sina pedagogiska metoder på Bishops (1991) sex idéer som handlar 

om relationer mellan människan och omgivning och relationer människa - människa. Dessa 

relationer har en rik utvecklingshistoria som kan vara inspirerande för elever och lärare. Det 

här är ett exempel som förklaras djupare på sidan 5 med ett exempel på Bishops sex idéer. 

Där integrerar man olika ämnen utifrån matematiken. I boken ”Stärk lärande stärk språket” 

visar Gibbons (2010) många exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Gibbon 

integrerar flera ämnen i ett undervisningsmoment och tal blir ”en bro till skrift”. Enligt mina 

intervjuer med Malin, hade hon intentioner att göra projektet ämnesintegrerad. Hon förklarade 

att de integrerade språk, bild, konstruktion, teknik och matematik utifrån temat eller spåret 

spiraltrappan och elektroniska maskiner, till exempel. Men enligt Kilpatricks modell för 

projektarbete utgår man från ett problem som elever försöker fördjupa sig . Enligt Kilpatrick 

är projektarbete självstyrd lärande. Det betyder att eleverna arbetade aktivt med lösningen av 

de problem som de deltagit i att formulera, i strävan att nå de mål som de själva satt. Det är 

elevens process från början till slut. I motsatsen till horisontell exemplaritet sätter Kilpatrick 

vertikal exemplaritet, som handlar om att istället för att försöka gripa om allt som skolämnets 

innehåll erbjuder, väljer man det studerade exemplet eller fenomen och applicerar de i vår 

omvärld. (Andersson, 2001:22). Forskarna Sterner & Lundberg (2009) presenterar en bra 

metod för att utveckla begreppsbildning. De påstår att elever måste lära sig problemlösning 

samtidigt som de lär sig att knyta an matematik till vardagsnära erfarenheter. Författarna 

beskriver ett lyckat och uppskattat undervisningsexperiment som utgick från vissa strategier 

där elever fick explicita strategier av läraren. Därefter fick lärare och elever diskutera och 

resonera om, till exempel hur strategierna kunde användas och varför de var viktiga. Det 

kallar man för metakognition. Sedan fick lärare och elever förklara hur de arbetade med att 

lösa uppgifter och eleverna fick därefter göra samma sak. De förklarade för varandra olika 

förslag på lösningar, hypoteser och motiveringar. Det kallar man för kognitiva strategier

enligt författarna. Som slutsats kan man säga att kombinationen av dessa strategier samt 
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lärarens explicita undervisning genom samtal hjälpte eleverna att utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Den här modellen kan man använda med elever som har svårt att 

avgöra vilken strategi man ska använda i en problemlösning och även elever som har 

språksvårigheter. Lärarna och barnen behöver strategier som jag presenterade här för att 

kunna vidare arbeta med bygget av spiraltrappan. 

6.2.4 Dokumentation

Omkring rummet på väggarna fanns dokumentation om projektet. Man såg att pedagoger hade 

bra erfarenhet och kunskaper i dokumentationsteknik. Bilder var bearbetade i power point 

programmet, citat ifrån barnen tydde på att pedagogerna hade gjort anteckningar i praktiken 

på vad barnen sade och tänkte. Man såg även på dokumentationen att pedagogerna ställde 

frågor om tankar kring projektet och de observerade vad barnen gör och säger när de har 

arbetat med projektet. Detta var utgångspunkten för dokumentationen på väggarna. Enligt 

mina intervjuer stämmer detta med pedagogisten och pedagogernas syn på dokumentationen i 

allmänhet. De var alla överens om att dokumentationen lyfter barnen och ger verksamheten 

utrymme för att utveckla dialog mellan barnen och mellan vuxna och barnen. Pramling (1999) 

förklarar att man får reda på barnens perspektiv inte bara genom att observera dem. Detta 

måste kombineras enligt de med barnens andra uttrycksformer. Avslutningsvis berättar de att 

dokumentation, utvärdering och uppföljning hjälper pedagogerna att hitta nya vägar för att 

bättre möta barnen i deras lärande. 

6.2.4.1 Slutsatser

Detta dokumentationsbaserad arbetssätt stämmer med de slutsatserna som jag drog i 

observation 1 under dokumentationsrubriken (om du ska hänvisa till tidigare stycken i 

uppsatsen är det nog bättre att skriva ”Detta dokumentationsbaserade arbetssätt stämmer med 

de slutsatserna som jag drog i observation 1 under 6.1.4 Dokumentation”). Pedagogers 

intentioner och det de gör i praktiken med dokumentationen stämmer överens.

6.3 Observation 3

Följande är en observation som jag genomförde under en projektarbetestimme med gruppen 

”spiraltrappa” i femåringarnas avdelning. Projektets timme gjordes tre förmiddagar i veckan 

men jag fick intrycket av att den genomsyrade hela verksamheten. Pedagogerna Malin och 
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Eva arbetade tillsammans med 6 barn, 3 pojkar och tre flickor denna dag. Uppgiften gick ut 

på att bygga en spiraltrappa med kaplastavar. Se bilaga.

6.3.1 Lärarens förhållningssätt

Här ser man att både Malin och Eva använder sig av dokumentation, digitalkamera, 

anteckningar och overhead i sitt arbete. Enligt intervjuerna med Lina, Malin och Claudia är de 

överens om att de använder dokumentation som ett arbetsredskap i projekttimmen. Detta för 

att kunna återkomma till det praktiska arbetet vid reflektionstimmar, för att hjälpa barnen att 

utveckla sitt språk samt för att använda dessa som en utvärdering av arbetet. Detta stämmer 

med Pramling & Asplund (2008) syn på pedagogisk dokumentation. Hon påpekar att 

dokumentationen handlar om att dokumentera barnen men också lärarens eget arbete. De ska 

analysera både det egna arbete och barnets arbete samtidigt som de ska analysera barnens 

arbete tillsammans med barnen 

Malin sätter vissa ramar för uppgiften med spiraltrappan som till exempel, att arbeta två 

och två, samarbeta, prata med varandra, lyssna på varandra. Eva stödjer Malin, ibland 

upprepas en fråga när barnen inte svarar Malin, hon antecknar och frågar barnen hur de tänkte 

när de gjorde uppgiften. Malin leder uppgiften, Eva assisterar och stödjer. Malin ger 

instruktioner, ställer frågor, hänvisar och tillrättavisar barnen. Hon försöker på detta viss 

utmana barnen att kämpa med uppgiften som verkar svår och samtidigt hålla fokus på 

uppgiften som handlar om samarbete.

Projektarbete enligt Kilpatricks modell går ut på att aktiva elever, planerar och genomför 

själva arbetsuppgifter utifrån egna mål (Skrövset, 2000:22). Enligt Skrövset (2000) är det 

viktigaste i projektarbete att elever inte upplever att alla ramar redan är bestämda. Det är 

därför de säger att det är viktigt att principen av deltagarstyrning fungerar i praktiken. Detta 

för att om läraren inte får med eleverna från början, kommer de aldrig att känna att det är 

deras projekt (Skrövset, 2000:73).

Malin lägger till ett annat material som hon hämtar från ateljén, det är ståltråd, och utmanar 

barnen att använda den. Malin och Eva, har ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt 

gentemot barnen. Däremot brister kommunikationen och dialogen mellan de och barnen enligt 

mig. Enligt Skrövset (2000) är barnens nyfikenhet och motivation grundpelarna i 

projektarbete. Detta kallar man för deltagarstyrning i projektarbetesprinciper. Hon menar att 

det är viktigt att lärarna observerar exempelvis hur barnen uppträder under 

idéutvecklingsfaser och tar reda på om barnen ser projektet som deras eget. Skrövset förklarar 
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även att det kan hända att elever behöver hjälp, konkreta idéer och råd för att komma vidare. 

Då kan handledare ge inte bara ett utan fler alternativ, så att eleverna själva kan bedöma dem 

och välja ett av dem (Skrövset, 2000:124–125).

6.3.1.1 Slutsatser

Här ser man att själva idén med projektarbete enligt Kilpatricks och Deweys grundtankar inte 

följs. Deweys grundtankar om kunskap och undervisning ligger till grund för Kilpatricks 

modell för projektarbete. Deweys grundtankar handlar i stort sett om att kunskap ska vara 

aktiv, att undervisning ska vara erfarenhetsbaserad och erfarenhetsskapande, att eleverna ska 

sätta sina egna mål för arbetet, eleverna ska vara aktiva, ska ”göra för att lära” (Learning by 

doing) och att utgångspunkten måste ligga i arbetsuppgiften eller problemet, inte i ämnet 

(Skrövset, 2000). En mer problembaserad arbetssätt skulle ha hjälpt pedagogerna och barnen 

att gå mot samma mål. Och även läraren skulle ha kunnat hjälpa barnen med handledning som 

lärarollen är i projektarbete. 

6.3.2 Barnens roll

Barnen samarbetar bra med pedagogerna. De försöker utföra uppgiften som handlar om 

samarbete och att bygga en spiraltrappa. Vissa av barnen verkar inte motiverade, de börjar bra 

men ger upp på vägen. Christian säger att bygget rasar och att han inte kan bygga en 

spiraltrappa. Han tappar förtroende för sig själv. Till slut överlämnar han uppgiften helt och 

hållet. Uppgiften skulle utföras i par men resultatet blev att varje barn jobbade var för sig. De 

blev som olika öar med var sitt bygge. (Ämnesöverskridande)

Kommunikationen kring uppgiften brast. Pramling och Samuelsson (2008) förklarar 

dialogpedagogikens kommunikation som form och innehåll i förskolan. De refererar Marion 

Blank författare till Teaching Learning in the Preschool. A dialog approach (1983) som anser 

att målet med dialogpedagogiken inte är att lära ut ett traditionellt ämnesinnehåll utan att 

förändra barnets intellektuella funktioner så att lärande underlättas och framtida misslyckande 

förhindras eller minimeras. Enligt författarna sätter denna pedagogik fokus på lärare-barn-

samspel. Barnen satt på var sitt håll och gjorde spiraltrappan med kappla stavar. De gjorde 

trapporna på olika sätt. Några försökte göra spiraltrappan men när det rasade vid en viss höjd, 

började de bygga en annan typ av trappa som blev lättare att bygga och som inte rasade. 

Andra barn testade sig fram till att göra spiraltrappan. Josefin lyckades bra med sitt men hade 

det svårt att dela med sig av sina strategier. Men när läraren uppmuntrade henne började hon 
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samarbeta med Linda som satt bredvid. John och Peter ville lägga till legogubbar i bygget. 

(Kanske för att människor går i trappor och trappor uppfyller en funktion gentemot 

människan). De fick inte ha legogubbar av lärarna och de ifrågasatte inte heller varför man 

inte fick och blev inte heller tillfrågade i vilket syfte ville de ta med gubbarna i bygget av 

spiraltrappan. De gav med sig snabbt och gjorde som läraren sa. Maria hade gjort en plattform 

med många trappor omkring, hon blev tillfrågad av läraren hur hon hade tänkt när hon gjorde 

trappan, hon ville inte svara tills hon sa, titta bara på den! Så gjorde jag. Jag fick intrycket att 

Maria nästan ville tillkalla lärarens uppmärksamhet på själva objektet, att de skulle diskutera 

kring det. Det verkade som om hon ville ha respons, därför gjorde hon motstånd mot att svara 

på lärarens frågor. 

6.3.2.1 Slutsatser

Enligt Skrövset måste handledaren kunna analysera situationen och komma fram till vilken 

slags handledning som situationen kräver. Och komma med flera alternativ och förslag på hur 

man skulle kunna gå vidare. (Skrövset, 2000:120). Principen om handledning i projektarbete 

var svårt för pedagogerna att genomföra. 

6.3.3 Innehåll, struktur och utgångspunkter

Projektet ”spiraltrappan” började Ht11 utifrån ett gemensamt projekt med andra förskolor i 

området. Utgångspunkten för projektet var ett tema som kallades ”barnens relation till en 

plats”. Pedagoger och barnen undersökte närmiljön och hittade vissa platser som barnen 

fastnade för. I femåringarnas fall var ”konsthallen” en plats som gick hem hos många barn. 

De besökte platsen flera gånger och det barnen fastnade för var först ett konstverk som 

föreställde en flicka med långt hår. Då började de med ett så kallad ”spår”. Spår är ett innehåll 

eller tema som pedagoger och barn arbetar med under en viss period. Denna information fick 

jag av pedagogerna och pedagogisten i mina intervjuer. Enligt Skrövset (2000) kan ett projekt 

börja från ett tema, men därefter måste eleverna och läraren problematisera temat genom att 

formulera en problemställning utifrån denna rubrik. En hjälp kan vara att fråga sig: Vilken 

fråga kan vi ställa till den här rubriken? Eller utgå från frågeorden: När? Var? Hur? Vad? 

Varför? Vem? Man ska bara fråga inte besvara på frågorna. På detta sätt kommer man lätt till 

en problemställning som barnen kan jobba ifrån i projektarbetet (Skrövset, 2000:93–94). 

Malin berättar att under spåret ”Statyn” jobbade barnen och pedagoger med att först sätta 

statyn i en bildrepresentation, för att senare komma vidare till ett annat material som var lera. 
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Först arbetade de med lera och målningar på plats, i konsthallen. Vidare berättar hon att 

pedagogerna tar med sig material som färgpennor, papper eller lera och låter barnen skapa sin 

egen bild av konstverket. Vidare utmanar de barnen att forma statyn så att den står. Malin 

säger att de jobbar i avdelningens ateljé med skapande kring projektet. Vid sidan om 

skapandet jobbar de med språkutveckling genom samtal kring bilderna. Syftet är att barnen 

ska lära sig att samarbeta och ta hänsyn, att lära av varandra och hjälpa varandra genom 

samspel och dialog. 

Innan och efter varje projekttimma har man en samling. På samlingen gör man utvärdering 

av arbetet där pedagoger ställer frågor till barnen om hur det gick och hur de ska gå vidare, 

vad de blev intresserade av, etc. I samband med samlingen kan pedagogerna också visa bilder 

från konsthallen på en overhead när barnen ritade, arbetade med lera eller pratade kring något 

barnen hade fastnat för. Då får barnen tillfälle att återkomma till det de hade varit med om och 

berätta sina tankar, känslor och vad de mindes av det. 

Utifrån min intervju med Malin fick jag fram att spåret spiraltrappan” utgick från barnens 

intresse för en trappa som fanns i konsthallen som hade form av spiral. De pratar kring 

trappan, kring formen, byggnad, man kopplar begreppet till andra trappor, man generaliserar 

kunskap. De har jobbat med skapande kring trappan, mest i form av teckningar av trappan 

som har blivit mer och mer detaljrika och bygge av trappan som de håller på nu. Detta 

stämmer med vad Malin berättade vidare om deras arbetssätt och utgångspunkter till 

projektet. Hon sa:

”Vi tar inspiration från Reggio Emilias pedagogik. Vi använder oss av ”barnens 

hundra språk” som kännetecknar deras pedagogik men vi huvudsakligen jobbar 

efter Läroplanen för förskolan” 

Pramling och Asplund (2008) berättar om slagordet ”barns hundra olika språk” som har varit 

Reggio Emilias ledstjärna att uttrycka sig på. Bildspråket har dominerat i praktiken och 

författarna refererar Carla Rinaldi (1991) som kallar begreppet ”Barns hundra språk” som 

grafiskt språk, där barns idéer, observationer, minnen och känslor speglas (Pramling m.fl. 

2008: 32).

6.3.3.1 Slutsatser

Pedagogerna jobbar temainriktat men de problematiserar inte själva ämnet. Enligt Kilpatricks 

modell är projekt probleminriktade och man utgår från barnens frågor och problematiseringar, 

och utvecklar de vidare genom utforskning och målsättning för arbetet. I Spiraltrappans fall, 
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använder pedagoger sig av slagordet från Reggio Emilia, som är ”barnens hundra språk” där 

man jobbar med skapande, idéer och känslor. Här jobbar Malin och Eva utifrån samarbete 

som är ett av de ämnen som Reggio Emilia kännetecknas för i arbetssättet. Mina 

observationer och intervjuer med pedagogerna stämmer gällande att deras målsättning med 

skapande och samtal ifrån minne, bilderna och intryck från utforskande i närmiljön, är att 

utveckla barnens språk och samarbetsförmåga samtidigt som pedagogerna får hjälp att ta reda 

på barnens intresse och behov. 

6.3.4 Dokumentation 

I mitt samtal med pedagogisten och de övriga pedagogerna blev det tydligt att alla kom 

överens om att i deras förskola arbetar man ständigt med dokumentation kring projektet. De 

har reflektionstid två timmar i veckan där hela arbetslaget diskuterar kring dokumentationen 

som hjälper de att få inblick på hur det gick och hur de ska gå vidare med projektet. Dessutom 

har de en gång i månaden pedagogisk nätverk med andra pedagoger från förskolorna i 

området som också arbetar med projekt. De byter idéer, presenterar dokumentation om 

projektet för varandra och får vägledning från en pedagogist som leder mötena. Pramling m.fl. 

(1999) anser de är ett bra sätt att dokumentera och reflektera kring barnens läroprocesser. 

Slutligen förklarar de att ett annat sätt att följa upp det pedagogiska arbete är att använda sig 

av s.k. Portfolio. De förklarar attportföljmetodik innebär, inte bara att fota barnen och sätta i 

pärm utan den har även ett pedagogiskt syfte detta refererar de till i SOU, 1997:157 (Pramling 

mfl.1999:126-128). Pedagogen berättar: 

Vi tar bilder av de aktiviteter som de gör, sen sätter vi upp på väggarna och i 

barnens pärmar. Varje barn har sin pärm, vi brukar samla dokumentation från 

var och en. På väggarna har vi dokumentation så att barnen kan samtala om 

den. Jag är inte så bra på att reflektera om det barnen har ritat. Med hjälp av 

dokumentationen kan jag fråga barnen om de kommer ihåg vad de har gjort. 

De kan berätta med deras ord och då blir lättare för mig att förstå hur barnen 

tänker och känner. Så dokumentation är en stor del i vårt arbete. De äldsta 

kan prata. De har lärt sig mycket den här terminen, de pratar och förstår 

ganska mycket instruktioner och kan återberätta också. 
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6.4 Observation 4

Följande observation genomförde jag på småbarnsavdelningen under deras projekttimma. Här 

jobbar Lina, Claudia och Olga. I småbarns avdelning går barn mellan 1-2 år. Där jobbar tre 

pedagoger med 19 barn. 

Miljön är välkomnande och lugn. När jag går in i avdelningens hall hörs knappt något ljud. 

En liten pojke är i hallen, han går med små steg, långsamt men stadigt och hälsar på mig. Man 

ser en rad bilder av barn, flickor och pojkar med en kort presentation. Pojkens namn, språk 

han talar, familjen och släktingar, saker som han tycker om att göra på förskolan.

6.4.1 Lärarens förhållningssätt

Lina och Claudia var trygga i sin lärarroll och verkade ha struktur i sitt arbete. De var 

bemötande och förde dialog med barnen. De gav sig verkligen tid för kommunikation. Även 

om barnen inte hade utvecklat språket, såg man att de förde dialog med pedagogerna. Det blev 

en pedagog - barn- barn pedagog samspel och kommunikation. Kommunikationen var 

ömsesidig. Lärarna tog ofta initiativ till dialog och frågade barnen om de ville något, om de 

skulle göra något eller pratade med de med normalt tonläge i rösten, utan språkförenklingar. 

Lärarna var enligt min åsikt medforskare och iakttagande till barnens signaler och behov. Det 

såg man när Lina fanns till hands samtidigt som de aktivt stödde barnen i rörelsestunden eller 

när Claudia berättade att hon upptäckte att en flicka hade blivit mycket intresserad för 

vattenrännan på torget och hade ritat den i den skapande stunden. 

Claudias berättelser och även Linas tyder på ett engagemang och väl kännedom om

barnens lärande och utveckling under projektets gång. Arnér (2006) anser att istället för att 

den vuxne ensidigt driver läroprocesser med förmedlingskaraktär, handlar det om ett 

samarbete där barnet och den vuxne påverkar varandra i lika stor omfattning. Vygorskij 

menade också enligt Arnér att det är barnet som måste vara huvudpersonen i detta samarbete. 

Det kan betraktas som ett pedagogiskt möte mellan barn och den vuxen där båda tillför 

mening, aktivitet och kreativitet. Hon använder Vygotskijs teorier även på den punkten som 

handlar om det närmaste utvecklingszon, som fokuserar social interaktion som en 

förutsättning för lärande och utveckling. Enligt hon menar Vygotskij att samarbete mellan 

vuxna och barn är en väg till att barns medvetenhet, tänkande och handlande utmanas och 

utvecklas (Arnér, 2006:43).

Lärarnas arbetssätt på avdelningen är, enligt Lina, inspirerade av Reggio Emilias filosofi 

som innebär läraren som medforskare, lyssnandets pedagogik och barnens hundra språk.
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Enligt Pramling (2008) bygger Reggio Emilia på moderna psykologiska teorier om barn, för 

den pedagogiken i termer av vad barn ska lära sig kommer i andra hand. Formen blir viktigare 

än innehållet, även om läraren är aktiv i den explorativa fasen där barnet upptäcker omvärlden 

(Pramling, 2008:). Pramling och Asplund (2008) berättar om slagordet ”barns hundra olika 

språk” som har varit Reggio Emilias ledstjärna att uttrycka sig på. Bildspråket har dominerat i 

praktiken och författarna refererar Carla Rinaldi (1991) som kallar begreppet ”Barns hundra 

språk” som grafiskt språk, där barns idéer, observationer, minnen och känslor 

speglas(Pramling m.fl. 2008: 32). Lina har gått en ateljérist utbildning tillsammans med 

förskolechefen. Både är pedagogiska ledare för förskolan. Pedagogerna använder pedagogisk 

dokumentation med digital kamera, bilder, power point presentation och observation. De går 

också på nätverk och har reflektionstid en gång i veckan. Ibland kommer pedagogisten till 

deras avdelning för att se hur de jobbar.

6.4.1.1 Slutsatser

Även i denna avdelning arbetar pedagogerna efter Reggio Emilia men de har utvecklat ett mer 

relationellt perspektiv i relation med barnen. De lyssnar, har dialog med barnen och har en 

ständig interaktion med barnen och barnen med dem. Det blir verkligen ett pedagogiskt möte 

där både barn och vuxna tillför mening. Detta stämmer med Arnér, Vygotskij, Pramling. 

Praktik och teori stämmer här på Gläntan. Intervjuerna och mina observationer stämmer. När 

det gäller projektarbete enligt Dewey och Kilpatrick, ser jag bra förutsättningar för att kunna 

jobba vidare med projektinriktat arbetssätt. Men fortfarande ser jag en tendens att jobba 

ämnesinriktat. De utgår ifrån ett tema men håller på i korta stunder att utveckla till 

problematiseringar. Detta hörde jag i min intervju med Claudia. Hon berättade att de håller på 

med matematik, hon såg att en pojke kunde räkna siffror som de hade satt på vägen Han 

räknade rätt i början men sedan när de satte en nolla framför ett, blev det för honom ett 

problem, räkningen stämde inte när han kom till sista siffran. Detta är att utgå ifrån ett 

problem. Och pedagogerna var uppmärksamma, ställde frågor och hjälpe honom att själv hitta 

svar. Han förstod till slut att 0, var också en siffra men att man började räkna från 1. 

6.4.2 Barnens roll och medverkande

Barnen är lugna och verkar känna sig trygga i förskolan. Man ser glädje och nyfikenhet hos 

dem. Det ser man när de hoppar och undersöker ljuset, de smakar till och med på den när de 

leker framför overheaden. När de ritar, gör de sin uppgift med glädje och får gå fritt mellan 
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rummen och grupperna. Men samtidigt vill de vara med och göra projekt med sin grupp. I 

läroplanen uttrycks att förskollärare ska ansvara för att arbete i barngruppen genomförs så att 

barnen upplever att det är roligt och meningsfull att lära sig nya saker (Lpfö98 reviderad 

2010:11 )* (Dewey uttrycker att barnen ska utgå från sin egen vilja och motivation om 

projekt). Man ser samspel i rörelsetimmen mellan barnen, de hjälper varandra att gå upp och 

ner från stolarna och bänkarna, men samtidigt finns en vilja att klara sig själva. Samspel 

existerar också i skapandetimmen, barnen jobbar själva men samtidigt pratar de med 

varandra, tittar på varandras målningar och går ifrån tillsammans när de är färdiga. Arnér 

(2006) refererar Säljö som påpekar att den viktigaste mänskliga läromiljön är den vardagliga 

interaktionen och det naturliga samtalet som lär oss att bli människor med förmåga att kunna 

ta andras perspektiv (Säljö 2000 kap. 1; Arnér, s. 45).

Barnen har lärt sig att hantera pennor och papper själva. De står på en hylla i barnens nivå. 

Barnens intresse, nyfikenhet och lärande står i centrum i verksamheten. I läroplanen står att 

förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda 

förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen. Samtidigt 

ska arbetslaget ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt att stärka barns tillit till 

den egna förmågan. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Lpfö98 reviderad 2010:10–11). 

6.4.2.1 Slutsatser

Utvecklingen av ett mer relationsbaserat perspektiv gentemot samspel med barn har bidragit 

till en bra stämning och miljö för lärande. Lärarna använder sig av Reggio Emilia arbetssätt 

med dokumentation, reflektion utifrån den och delar i själva filosofin: lyssnande ochbarnens 

hundra språk är med. De arbetar inte ämnesöverskridande utan de arbetar ämnesindelat: 

rörelse, skapande och matematik. De jobbar problembaserat i de oplanerade aktiviteterna. 

Pedagogerna tar barns perspektiv, de observerar och ser barnens behov och intressen. Här ser 

man att man arbetar som på Kullan men att det relationella har utvecklats betydligt och att 

detta har hjälpt i verksamheten. 

6.4.3 Innehåll, struktur och utgångspunkter

Småbarnsavdelnings projekt heter ”Torget” och jobbar efter ett spår som växte fram efter flera 

veckors undersökning och vistelse på torget i närheten av förskolan. Pedagoger upptäckte 

först att det var tre platser som barnen drogs till och det var två marmorstenar, en klippa och 
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en stor stenskulptur. Därefter undersökte de vilka aktiviteter som pågick kring dessa platser, 

vad barnen gjorde och sade, etc. Pedagogerna dokumenterade dessa platser för att sedan 

samlas i förskolan och återkomma till de på den stora overheaden. När pedagogerna var säkra 

på barnens intresse utifrån torget, bestämde de tre spår som de jobbar efter i projektet. Dessa 

spår är matematik, rörelse och skapande. De utvecklar projektet och verksamheten ifrån dessa 

spår. Arnér (2006: 26) anser att begreppets inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet 

att påverka sin egen vardag på ett påtagligt sätt. Det innebär att pedagogerna ska planera 

innehållet i förskolan utifrån barnens idéer och initiativ (Arnér, 2006: 26). 

De jobbar med projektet tre förmiddagar i veckan i en timme precis som femåringarnas 

avdelning. De har reflektionstid en gång i veckan och går också på nätverk. Eftersom 

treåringarnas avdelning ligger precis bredvid brukar de samarbeta avdelningarna emellan. Det 

är därför som de undersöker samma plats, ”torget” fast på olika sätt.

Småbarnsavdelningen fick idén från treåringarnas avdelning att börja med projektet på 

torget eftersom barnen ibland brukade vara med de stora barnen när de hade börjat projektet 

förra året. Då ville Claudia och Lina prova att jobba efter spåret ”torget” med sina småbarn. 

De visste inte hur det skulle gå i början men med tiden har de lärt sig mycket och ser att barn 

har utvecklats betydligt. 

6.4.4 Dokumentation

Pedagogerna arbetade ständigt med dokumentation kring projektet. De har reflektionstid två

timmar i veckan där hela arbetslaget diskuterar kring dokumentationen. Dettahjälper dem att 

få inblick på hur det gick och hur de ska gå vidare med projektet. Dessutom har de en gång i 

månaden pedagogiskt nätverk med andra pedagoger från förskolorna i området som också 

arbetar med projekt. De utväxlar idéer, presenterar för varandra dokumentation om projektet 

och får vägledning från en pedagogist som leder mötena. Lina påpekar att det viktigaste för att 

lyckas med projektarbete är lärarrollen. Lina säger att läraren ska reflektera kring sin roll som 

pedagog och hur man kan som lärare stimulera barnens lärande. I läroplanen uttrycks 

betydelsen av att förskollärare ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga (Lpfö98 reviderad 2010:11).
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6.4.4.1 Slutsatser

Här gäller samma som på andra avdelningar. Här ser man att de jobbar ständigt med 

utvärdering av pedagogernas arbetssätt, det relationella och kommunikativa förhållningssätt 

som Vygotskij, Pramling, Skrövset, Andersson har skrivit om. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande har utvecklats här enligt mig.
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7 Sammanfattning och diskussion

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger och barn tolkar projektarbete 

som arbetsform i förskolan. Jag kommer här nedan att sammanfatta mina resultat samt lyfta 

fram och närmare diskutera några aspekter av min undersökning. 

Sammanfattningsvis kan jag hävda att projektarbete är en problembaserad och 

ämnesöverskridande arbetsform som skiljer sig betydligt från det traditionella sättet att arbeta 

i förskolan som är enligt min mening temainriktat, ämnesindelat med en stor del 

vuxenstyrning. Detta kan kräva en omformulering av pedagogers egna arbetssätt i förhållande 

med barnen och de övriga vuxna i förskolan. I Elisabeth Arnéns avhandling kan man 

konstatera hur ett utvecklingsarbete har stor betydelse för att förändra pedagogers arbetssätt 

till barns initiativ. Deweys och Kilpatricks modell för projektarbete hade tydliga principer om 

aktiva barn som sätter upp egna mål. Det ingick en erfarenhets- och problembaserad med 

ämnesöverskridande metodik där lärarens roll var att vara handledare för barnen. På Solros 

förskolan följde deras projektinriktade arbetssätt inte helt dessa principer. Det man såg var att 

de utgick ifrån barnens intresse men att barnen inte var delaktiga i hela processen av 

projektarbetet. Enligt Skrövset (2000) är motiveringsprocessen beroende av hur delaktiga 

barnen är i planering, målsättning och genomförandet av projektet. På något sätt fick barnen 

inte riktigt veta vad de skulle göra i projekttimmen och i vilket syfte. Detta gällde Kullan och 

Björnbos projekttimme och i mindre utsträckning Gläntan. På Gläntans avdelning arbetade 

pedagogerna probleminriktat i vissa stunder i de oplanerade aktiviteterna under dagen, då 

pedagogerna observerade barnens samspel. Pedagogernas arbetssätt i Kullan, Björnbo och 

Gläntan är inspirerad i stort sett av Reggio Emilia filosofi. De jobbar i tematiska projekt ifrån 

barnens intresse. De utforskar närmiljön i sitt projektarbete och arbetar utifrån det barnen 

fastnade för. Skapande, matematik och språk är de stora intresseområdena i projektet vilka det 

fokusen ligger på. På alla avdelningar arbetades det med dokumentation för att få syn på 

lärandet och synliggöra och utveckla förskolans arbetssätt. Pedagogerna reflekterar över 

dokumentationen tillsammans med barnen, de använder den för att barnen ska utveckla sitt 

ordförråd och språk. De hade en pedagogist och en pedagog som hade gått en ateljerist 

utbildning som också kännetecknar Reggio Emilia pedagogiken. När det gäller barnens roll i 

projektet såg man att de ville lära sig att bygga med bättre teknik och integrera flera ämnen i 

byggandet. Detta kunde man konstatera då barnen blev frustrerade när trappstegen rasade ner 

eller när pojkarna skulle hämta legogubbar till bygget. Kunde detta bero på att trappor spelar 
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en funktion gentemot människor? Kan man inte integrera människans historia och 

samhällskunskap i byggandet? Gibbons anser att genom systematisk planering och 

uppföljning kan man integrera språk, innehåll och tänkande i alla ämnen eftersom språk finns 

överallt. Detta stämmer också med Vygotskijs sociokulturella syn på lärande som menar att 

genom socialt samspel kan ”det egocentriska språket” organisera barnets tankar och beteende. 

Barnen på Solros förskolan sökte tillfälle till lärande , sökte skaffa sig egna erfarenheter och

sökte utmaningar. För Vygotskij gällde att lärandesituationen skulle syfta till tänkande och då 

skulle man skapa hinder så att barnens tänkande kunde utmanas. Projektinriktat arbetssätt 

utmanar barnens tänkande och berikar deras erfarenhetsvärld. Detta arbetssätt kräver en hel 

del både av barnen och pedagogers förmåga att samarbeta, kommunicera och förstå varandras 

perspektiv. För att uppfylla dessa krav anser jag att man som lärare ska våga ifrågasätta sina 

egna arbetssätt och anta barns perspektiv före eget perspektiv på barnen. 
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9 Bilagor

Bilaga 1 Brev till pedagogerna (Formellt intervjuformulär)

Till förskolans pedagoger:

Jag skriver en c-uppsats om projektarbete i förskolan. I syfte att förstå vad idén bakom ett 

projektarbete är och vilka fördelar och nackdelar som finns med arbetssättet. Jag ska göra 

icke-deltagande observationer och även korta intervjuer med två förskolelärare. Detta för att 

få en så bra helhetsbild av projektet som möjligt. 

Jag informerar om att materialet endast kommer att användas i forskningssammanhang. Jag 

berättar inte i uppsatsen vilka förskolor det gäller och jag kommer att be om tillåtelse om jag 

ska spela in intervjuerna. 

Jag ser fram emot att komma till er förskola och ta del av ert projekt. 

Med vänlig hälsning Patricia Andaur

Bilaga 2  Frågeformulär

1. Vad upplever du att projektarbetet som läroform har för innebörd?

2. Det är lite diffust om det är någon skillnad. Ser du någon skillnad mellan temaarbete 

och projektarbete?

3. Tidsmässigt är det någon skillnad mellan tema och projekt?

4. Hur arbetar ni med projekt i förskolan?

5. Hur svarar ni på vad, när, hur?

6. Hur? Vilka metoder använder ni?

7. Vilken pedagogik använder ni? Använder ni någon teori som ni stödjer er på?

8. Förutom samspel, ser du några läroprocesser hos barnen, några förmågor som de har 

utvecklat under projektets gång?

9. På tal om dokumentation kan du berätta lite hur ni arbetar med dokumentation? Hur 

använder ni dokumentation som verktyg i projektet.

10. Ser ni någon skillnad hos barnen jämfört med innan började projektet och nu, med 

barnen, barngruppen och ni som pedagoger.

11. Ska ni fortsätta att jobba med projektarbete?

12. Har ni haft några hinder, några problem på vägen? Ser ni några nackdelar?


