
”Vi ska in i det 
okända” 

–
”Leder vidare 
till nya spår”

Poststrukturellt informerat upplägg



Materialöversikt
14 kommunöverskridande 
samplaneringsdokument 

Förarbete/ Samplanering 93
Film
Dokumentation

68 filmer, cirka 10 timmar
42 förskolor/avdelningar

Efterarbete/
Samvärdering

74

Kommunöverskridande 
samvärderingsdokument 

På enhetsnivå, 277 dokument: samplaneringar/förarbete, 
filmer/dokumentation och samvärderingsdokument/efterarbete 



Didaktiskt informerat upplägg
Vad (innehåll)

• Inom-musikaliskt innehåll – dynamik framträdande

Hur (form)

• Sång–rörelse, men också instrumentspel och lyssnande

• Återkoppling – grupp-individ

Vem/vilka (aktör)

• 2-30 barn – 4-8 barn är framträdande

• 1-9 förskollärare/pedagoger 

• Musik som framträdande medaktör

Var (rum och position)

• Gruppformationer inne och företrädesvis i ring – även ute

När (tid)

• Undervisningstid – mellan 1-30 minuter – 6-10 minuter framträdande – företrädesvis före lunch



Variationsteoretiskt informerat upplägg
Vad 

• Matematik-Språk-Natur
• geometriska former, antal-mängd-mäta, storlek, mönster, lägesord och färg är framträdande 

• även vikt, volym, symboler, långa-korta ord, växter, djur och årstider

Hur 

• Undervisning som möjliggör samtidig urskiljning av variation 

• Samtal, lek-dramatisering, utforskande och prövande samhandling

• Återkoppling – individ-grupp – för- och efterbedömning

Vem/vilka 

• 1-9 barn i undervisning – företrädesvis 3 barn i för- och efterbedömningar

• 1-4 förskollärare/pedagoger – 2 förskollärare/pedagoger framträdande 

• Material som framträdande medaktör

Var

• Gruppformationer runt bord och på golv med material i fokus – även ute och från ute- till inne-rum

När 

• Undervisnings- och filmtid – mellan 27 sekunder-36minuter – 3-7 minuter framträdande – före/efter lunch 



Poststrukturellt informerat upplägg
• Vad – matematik-musik-bild-språk-rörelse-natur-teknik/IKT-värden
• Exempel på transdisciplinärt innehåll: ”Nyckelpigemusik”, ”Sångmatik”, ”Musikdansmatematik”, 

”Fjärilsprojekt”, ”Matte-musik”, ”Robot-musik”, ”Tre-bilarna-Brusso-visa”, ”Mello-Bild”, ”Kvitto-musik”…..
• Olika innehållsfokus kan hamna i förgrunden – innehåll som substantiv (t.ex vatten, ljud, cykel, myra, drake, 

innebandy) men också som verb (t.ex. ”Snurra”)

• Hur – variation av samhandlingar
• Utforska, leka, skapa, sjunga, ramsa, dansa, spela, lyssna, måla/rita, räkna, konstruera, lokalisera, mäta…… 
• Framträdande projekt-/temainriktade arbetssätt 
• Gensvar-återkoppling i socio-materiella samhandlingar – grupp-individ-material

• Vem/vilka – barn, ”pedagog” och det materiella som huvud- och medaktörer
• Mellan 1-21 barn/hela avdelningen ”Alla barnen”/hela förskolan ca 70 barn – olika konstellationer under processen 

– 2-7 barn – företrädesvis 3 barn i film
• Mellan 1-2-4 ”pedagoger”/arbetslag/VFU-student – även föräldrar/vårdnadshavare som medaktörer

• Var – mellan vissa platser-formationer och ”var som helst” – inne, ute och mellan ute-inne

• När – mellan vissa tider och ”när som helst” – filmer mellan 22 sekunder-32 minuter – främst 1-3 minuter
/sammanlagda filmhändelser drygt 1 timme (68 minuter) 



Samvärdering
Egen reflektion över upplägget i 10 min

• Vad kan känneteckna undervisning i förskola utifrån ett poststrukturellt 

informerat upplägg?

• Vilka möjligheter och/eller utmaningar uppfattar du med undervisning i 

förskola utifrån ett poststrukturellt informerat upplägg?

• Hur ser du på poststrukturellt informerat upplägg relaterat till mål om 

likvärdighet och etik?

• Vilka möjligheter och/eller utmaningar ser du med pedagogisk dokumentation utifrån 

etiskt fokus i ett poststrukturellt informerat upplägg? 



Kommunöverskridande samvärdering 
Finns att hämta hem på mail/Basecamp J

ca11:00-12:00

• Gå till angivet rum och grupp J

• Utse sekreterare och ordförande – som också håller ordning på tiden

• Maila dokumentet under dagen till Ylva.Holmberg@mah.se

Tusen TACK!



Vad kan känneteckna undervisning och 
sambedömning i förskola 

som är poststrukturellt informerad
med matematik–musik i fokus? 



Analys
Empirinära analysled

• Nära bearbetning – läsa, lyssna och titta flera gånger  

• Kvantitativa inslag 

• Utmärkande spår

Teorinära analysled

• Empiri kopplad till tidigare forskning och begrepp

• Samlad analys – begreppsprövande fokus



Uppläggets utfall
• Tecken på icke-/linjärt lärande-kunskapande

– ”Här blir vi pedagoger medresenärer och vi växer och lär oss nya saker tillsammans”

Vidareutvecklad kunskap – från ”rhizomatiskt lärande” till undervisning

• Spår av att undervisa med världen och värden – flerstämmiga samhandlingar
• gensvar-återkoppling i sociomateriella samhandlingar – ”feed with” i pågående händelser

.”Jag sitter 
diagonalt emot 
dig. Du får gå 
vågrät in till 

bordet (barnet 
ålar in)”

“Jag har 
kommit på 
’Djungelns 

hav’”

“Ett barn som spelade cymbal 
kom på att man kunde spela 

Broder Jakob och låta cymbalen 
vara klockan som spelar Ding 

Ding Dång på slutet”

Att ”rams-mäta” –
barnen provar ”att 
stega ramsorna för 
att se hur långt de 

kommer”



Kvantitativa inslag – skriftliga dokument

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

•Barn (cirka 2 000)

•Intresse (cirka 400), inflytande (cirka 25), demokrati (cirka 10)

•Lek/a/er/te (cirka 250), skapa (cirka 65), kreativ (10), fant/asi/isera 
(8), sampel (cirka 25), turtagning (3)

Pedagog/er/na (cirka 310)

Utveckl/a/s/ing (cirka 200)

•Lär/a/nde (cirka 190)

Material (cirka 140)

•Utforska (cirka 80), 

Undervis/a/ning (cirka 80)

•Kunskap (cirka 60), kunnande (cirka 10), kunskapa (2)

Förskol/lärare (cirka 20)

•Omsorg (2), trygg/het (10) 

Ordfrekvenser



Sambedömning
• Samtolkning av mål och samplanering – förberedelse/förarbete

• Samhandling – gensvar-återkoppling i undervisning

• Samvärdering – efterarbete
• Möjligheter och utmaningar med upplägget



Samtolkning av mål

Undervisning – målstyrda processer
• Målinriktade processer
• mål att sträva mot i förutbestämd riktning utan förutbestämt slutmål 
• icke-förutbestämda delmål att sträva mot under processen – som kan växa fram under pågående 

undervisning

Teoretisk ingång – rhizomatiska och målrelaterade processer 
• kan i princip röra sig inom eller bortom målriktningen



Målstyrning 

Målstyrning

Mål att sträva
mot 

Målinriktad Rhizomatisk
Målrelaterad

Inom
målriktning

Bortom
målriktning

Mål att uppnå-
krav Läranderesultat

Undervisning för
icke-linjärt lärande inom 

linjär, förutbestämd målriktning



Koppling till didaktiska frågor
• Vad-hur-vem/vilka

• Var-när

• Varför



Vad? 
Matematik-Musik-Bild-Språk-Rörelse-Natur-Teknik/IKT-Värden

• Framträdande spår
• Olika innehållsfokus i förgrunden
• Transdisciplinärt innehåll



Vad – framträdande spår

• Olika innehållsfokus kan hamna i förgrunden 
– exempelvis mer musik än matematik eller mer matematik än musik



Kvantitativa inslag – didaktiska frågor
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Vad – kombinationer av ämnen och enskilda ämnen



Vad – framträdande spår

”Fjärilslandet”

”Melodifestival”

”Djungelns hav”

”Rytm-mönster”

”Mattemusik”

”Robot-musik”

”Rymdgodis” 

”Nyckelpigemusik”
”Knapp-dirigent”

”Sveng-språk-dans”

”Bondgårdsdansen”

”Cup song”



Hur? 

Undervisning som samhandling i film – fokuserar: 

• hur samhandlingar kan ledas

• hur målstyrning kan framträda 

• hur återkoppling-gensvar kan uttolkas 



Hur? Samhandling – undervisning 

Lärarledd samhandling – Lärar- och barnledd samhandling

“Samledd handling”

Barnföljande samhandling

mellan



Lärarledd samhandling
• Läraren huvudaktör i att leda samhandlingen i en riktning – syns i filmen 

• Intentionellt lärande utifrån barns-lärares intresse-mål

• Relativt förutbestämda mål i genomförandet av undervisningen

Lärar- och barnledd samhandling

• Läraren huvudaktör i att leda samhandlingen med inslag av moment där barnen leder 
samhandlingen – syns i film 
• barn leder andra barn och lärare i gemensam riktning
• relativt förutbestämda mål 



Samledd handling
• Händelsefokuserad, samledd handling 
• rör sig mellan barn-material-”pedagog”/”vuxna”/lärare

• Aktörer ömsom huvudaktörer och medaktörer
– barn-material-”pedagog”/lärare samleder handlingen – syns i film

• Tecken på rörelse mellan mer övergripande mål och oförutsedda delmål 



Barnföljande samhandling
• Barn framträdande huvudaktörer i samhandling med material 

– indirekt ledning av ”pedagog”/”vuxna” – möjliggjort händelsen, arrangerat material
– ”pedagog” syns inte i film 

• ”Pedagog” följer företrädesvis några barn som kan driva samhandlingar i (o)lika riktningar 
– inom övergripande målriktning

• Parallella och spontant sammanflätade spår 

• ”Framträdande samhandling”
• samhandling som avslutande presentation där barn ”framträder” 
– gemensam riktning – t.ex. dans, rörelse till ramsa,… – föräldrar/vårdnadshavare kan vara medaktörer



Gensvar-återkoppling
• ”Feed up” ”Feed back” ”Feed forward” – förutbestämda mål 

”Feed with” – gensvar-återkoppling i ”samledd handling” med vär(l)den 
• Undervisning genom relativt ”saminträffad” återkoppling och oförutbestämt gensvar 
– mellan övergripande mål och oförutsedda delmål 
• Nyfikenhetsfrågor – öppna frågor – kan öppna för det oförutsedda
• Annorlundablivande-i-sig-själv-med-gensvar-från-andra-aktörer-i-nätverk



”Färdig 
titta!”

”Påsksång
- smäll 
saknas, 

bild nr 12”

Begreppsnära SPÅR
• Transdisciplinära
• Rhizomatiska

Vidareutvecklade 
begrepp



Pedagogisk dokumentation
”Pedagoger”/lärare som huvudaktörer

• Anteckningar/reflektioner/nyckelstrategier/analys av didaktiska val – didaktisk planering

• Observationsprotokoll – spaltdokumentation (3-4 spalter)

• Power Point – ”lotusdiagram”

Barn som huvudaktörer

• Barnens alster, dokumentationer, reflektioner, nyfikenhetsfrågor – väggdokumentation

Det materiella som huvudaktörer

• Film/ljudregistrering med surfplatta/smartphone – av barn, barn-pedagoger och pedagoger

• Foto – text – collage – vernissage 

• Dator, projektor, whiteboard, smartboard och projicerade bilder-filmer

• Internet, You Tube, Google Earth/ Maps, Google (t.ex. hare), Spotify,…
• Appar, ”Loopimal”, Unicum, Pluttra… – digitala plattformar och kommunikationsverktyg

Dokumentation över barns och/eller pedagogers samhandling med dokumentation



Samvärdering – upplägg 
Svårigheter och utmaningar

• ” Mycket film och fotodokumentation från alla tillfällena gör att det blir 
tidskrävande”

• ”Svårt att veta hur mycket jag kan styra” – ”svårt att veta när det ska sluta” -
”Svårt att det är så fritt”

• ”Det är en utmaning att se och ’lyfta’ alla barns intressen och inte bara de barn 
med ’hög status’ i gruppen, som syns och hörs mest – risk att vi förstärker 
barnens roller i gruppen”

• ”En annan utmaning jämfört med de andra metoderna är att det blivit svårt att 
följa det enskilda barnets kunskap, då vi mer ser hela barngruppen och dess 
intresseområde”

• Att utgå från inriktningen musik-matematik – ”Ser framemot att prova 
upplägget till hösten med en annan ingång och utan kravet på just 
matematik/musik”



Samvärdering forts.
Möjligheter

• Mer ”här och nu” – ”inget rätt eller fel”

• ”Spännande då man inte på förhand vet vad det kommer bli. Känns friare”

• Får med alla delar – transdisciplinär 

• Demokrati – följa barnens intressen

• ”Att få givna ämnen kändes från början begränsande om man ska följa barnen 
men det var det som blev en givande utmaning och ett stort lärande för mig 
under processens gång”

• ”bidrar till en flerstämmig undervisning” – uppmärksammat ”hur många olika 
sätt och tid barnen behöver för att skaffa sig erfarenhet”



Karta – Terräng 
Karta – poststrukturell ingång

• Utplattad socio-materiell relation –
intra-aktion – nät av socio-materiella 
relationer 

• Transdisciplinärt innehåll –
överskridande kunskap utifrån barnens 
utforskande

• Rhizomatiskt lärande

• Pedagogisk dokumentation-
demokrati-inflytande

Terräng – empiri/beprövad erfarenhet
• Socio-sidan betonad i empiri – antropocentriska 

spår med människan i centrum – barn i centrum 

• Kan vara svårt med transdisciplinärt innehåll 

• Tecken på icke-linjärt och linjärt lärande 
(förutbestämd riktning, Lpfö) – undervisning som 
målstyrd process

• Pedagogisk dokumentation 
• Fåtal barn – svårt att följa alla barns intressen

• Ålder, modersmål och status i gruppen kan styra

(Meta)teoretiska referenser – mellan socialkonstruktionism (t.ex. Bishop) och postkonstruktionism (t.ex. Skolverket, 2012)

Flerstämmig 



”Vi ska in i det okända” -
”Leder vidare till nya spår”



Flerstämmig undervisning och 
sambedömning i förskola

Vallberg Roth, A.-C., Holmberg, Y. & Stensson, C. (2017-03-12). PPT: ”Vad kan 
känneteckna undervisning i förskola som är poststrukturellt informerad
med matematik–musik i fokus?”. Malmö: Malmö högskola.


