


”Våga utmana

och leda…”

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

Pragmatiskt upplägg – ht 2017

Samplanering

Värden i fokus 

Genomförande

- undervisning

Samvärdering



Materialöversikt 

21 kommunöverskridande 

samplaneringsdokument 

xx kommunöverskridande 

samvärderingsdokument 

På enhetsnivå, 304 dokument: samplaneringar, filmer/dokumentation 

och samvärderingsdokument

Samplanering 116 dokument + 1 film

Film

Foto/Dokumentation
64 filmer + 2 ljudklipp, cirka 5 timmar

34 + (7 foton, 23 wordfiler, 4 övriga)

Samvärdering 87 dokument





Didaktiskt informerat upplägg – vt 2016

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 – ht 2016
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, 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”

• 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-36 minuter – 3-7 minuter framträdande –
före/efter lunch 



Poststrukturellt informerat upplägg – vt 2017
• 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 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) 





Pragmatiskt informerat upplägg – ht 2017 
• Vad – värden i fokus – social, miljöinriktad och ekonomisk hållbarhet

• Hur – lärarledda och barnföljande samhandlingar – spontana och planerade

– Samtal, dramatisering, lek-skapande – reflektion över alternativ i undervisningsmoment

– Faktabaserad, normerande och pluralistisk undervisningsprincip

– Återkoppling – grupp-individ

• Riktningsgivare – instruerande, bekräftande, omorienterande

• Vem/vilka

– Mellan 1-21 barn/hela avdelningen ”Alla barn”/hela förskolan 59 barn – olika konstellationer under 
processen – företrädesvis 2-5 barn i film – yngre-äldre

– Mellan 1-2-6 förskollärare/”pedagog”/arbetslag/tolk/resursperson/kock/student

– även föräldrar/vårdnadshavare som medaktörer  

– Material som handdockor, Ipad/film och bok/bildmaterial är framträdande – även mage, ben  och 
andra medaktör 

– ”Vem/vilka-regler” och alternativ

• Var – inne, ute och mellan ute-inne – övergångar - mellan-rum-platser-formationer 

– ”Var-regler” och alternativ

• När – före, under och efter lunch

– mellan vissa tider och spontana vardagssituationer – filmer mellan 36 sekunder-17 minuter 

– främst 1-5 minuter/sammanlagda filmhändelser 31 minuter 

– ”När-regler” och alternativ





Samvärdering

Egen reflektion över upplägget i 10 min

• Vad kan känneteckna undervisning i förskola utifrån ett pragmatiskt 

informerat upplägg?

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

förskola utifrån ett pragmatiskt informerat upplägg?

• Hur ser du på pragmatiskt informerat upplägg relaterat till likvärdighet 

och etik?

– dokumentation utifrån etiskt perspektiv? 



Kommunöverskridande samvärdering 

Finns att hämta hem på mail/Basecamp 

ca11:10-12:00

• Grupper 

• Utse sekreterare och ordförande – som också håller ordning 

på tiden

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

Tusen TACK!

mailto:Ylva.Holmberg@mah.se


Begynnande analys

Vad kan känneteckna undervisning i förskola 

som är pragmatiskt informerad

med värden i fokus?



Analys

Empirinära analysled

• Nära bearbetning – läsa, lyssna och titta flera gånger  

• Kvantitativa inslag – ”ordmoln” och diagram

• Utmärkande spår 

Teorinära analysled

• Empiri kopplad till tidigare forskning och begrepp

• Samlad analys – begreppsprövande fokus



Uppläggets utfall

• Tecken på barnens lärande, alternativ och förändrade kunnande – transaktion

• Tecken på professionellas lärande och reflektioner – transaktion 

– ”väldigt lärorikt för pedagogerna”

– ”Spännande att tänka på sin praktik utifrån de tre undervisningsprinciperna. Det var nya 

begrepp för mig men jag tyckte genast att de var användbara” 

• Vidareutvecklad alternativ kunskap – ”flerstämmigt värdeinriktad didaktik”

– Värde-didaktiserad undervisning – vad, hur, vem/vilka, var, när och varför

– ”Gap i Gap” – ”Gap-transaction”

”Vilken ful du gör”. Skrattar.  

”Jaha, då tycker vi olika.”

"Vi ska bara leka färdigt den 

här leken som vi vill leka själv 

nu, sen kallar vi på dig."



Sambedömning och 

didaktiska frågor



Sambedömning

• Samtolkning av mål och samplanering

• Samhandling – återkoppling i filmad undervisning

• Samvärdering 

– Möjligheter och utmaningar med upplägget

Fokus på varför, vad, vem/vilka och hur i presentationen



Samplanering – måltolkning 

• Målområden – 2.1. Normer och värden och 2.3 Barns inflytande               

2.2 Utveckling och lärande och förskolans uppdrag

– Målpunkter – 1-10

• Mål att uppnå?

– ”Detta vill vi att barnen ska kunna med sin nya                                           

kunskap efter undervisningsstunden…..”

• Mål att sträva mot

1) ”Att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar…” 

(Lpfö, 98: 2016, Normer och värden, s. 8)

2) Sträva efter att ”lära sig bli en aktiv kritisk medborgare”

3) ”Sätta ord/bilder som förtydligar läroplanen på barnens nivå” 

1) 
Undervisa

genom

3) 
Undervisa

om

2) 
Undervisa

för



Didaktiska frågor 

Varför?

Vad?

Vem/vilka?



Didaktiska frågor 

Varför?

Vad?

Vem/vilka?



Varför? 

En av de äldsta flickorna frågar en yngre flickorna om hon 

kan kliva av cykeln då hon kommer ut. Den yngre flickan

lämnar direkt ifrån sig cykeln. 

En pedagog uppmärksammar direkt situationen och går

fram och säger åt den äldre flickan att den yngre flickan

inte var färdig med cykeln, att hon får lämna tillbaka

cykeln. Hon lämnar tillbaka den. 

En av pojkarna iaktar dom, han vill också ha den ”bästa” 

cykeln. Efter ett tag tröttnar den yngre flickan på cykeln

och kliver av den. Pojken tar över cykeln, gör

”Vinnartecken” med fingrarna och utbrister ”Jag fick den!”  

(Ur samplanering )

”

“



Didaktiska frågor 

Varför?

Vad?

Vem/vilka?



Vad? 



Vad? 



Vad? 

Barn: Dom är inte snälla som säger så till Ekorre.

Lärare: De kanske har lekt länge och jätteroligt, dom två, 

men ibland kanske man vill leka själv?

Barn: Då kan den hitta på nåt annat

Lärare: Men hur ska de här två göra för att inte Ekorre ska 

bli ledsen då?

Barn: Säga förlåt

Lärare: Varför ska de säga förlåt?

Barn: För att de sa sådär



Vad? 

Barnens förslag på hur man ska lösa det är många ggr att 

säga förlåt. Vi funderar över vad det beror på. Vi har 

arbetat mycket med vänskap etc. innan och vad förlåt 

betyder. Vi upplever det som att barnen uppfattar att ett 

”förlåt” löser allt. (Ur observationsdokument, förskola)



Didaktiska frågor 

Varför?

Vad?

Vem/vilka?



Vem/vilka?

• Barn, vuxna och andra aktörer… 

Lärare, pedagoger, kocken, föräldrar. 



Vem/vilka?

• Barn, vuxna och andra aktörer… 

Lärare: Hur kunde ni gjort istället? Kunde vi hjälpts åt 

tillsammans?

Barn 2: Ja

Lärare: Hur ska vi göra nästa gång nån behöver hjälp 

med däcket? Hur gör vi då?

Barn 1: Då har jag jättestora muskler i mina armar (tar sig 

på armarna)

Barn 2: … och då kan jag inte få däcket i soporna

Barn 1: Nä jag, då det är så, då ska jag bära däcket hela 

vägen och KASTA den.

Barn 2: Bra!



Vem/vilka?

• Barn, vuxna och andra aktörer… 

Lärare: Vet ni vad jag undrar barnen? Vet ni vad jag undrar? 

Hur VET man hur mycket mat man ska ta?

/…/

Lärare: Hur vet DU hur mycket mat du ska ta (namn)?

Barn: Min mage vill ha mycket mat.

Lärare: Vill din mage ha mycket mat? 



Hur? 

Samhandling – återkoppling 



Hur?

Undervisning som samhandling i film – fokuserar: 

• hur samhandlingar kan ledas – utmärkande spår 

• hur undervisningsprinciper kan vara inriktade – begreppsnära spår

• hur riktningsgivare-återkoppling kan framträda – begreppsprövande fokus



Hur? Samhandling

• Lärarledd samhandling 

– Lärare huvudaktör i att leda samhandling i riktning – syns i filmen 

– Tecken på reflektivt lärande utifrån gap – alternativ reflekteras ”Kan vi göra på andra sätt?”

– Relativt förutbestämda mål i genomförandet av undervisningen

Samhandlingar inriktade på

– Samtal-dramatisering-lek-skapande (t.ex. måla, bygga…..) – vardagssituationer –
tema/projekt 

• Olika konstellationer – ett barn i fokus, i par, liten grupp, stor grupp-alla på förskolan

• Olika val – individval, minoritetsval, majoritetsval

• Barnföljande samhandling – framträdande/uppträdande

– Barn framträdande huvudaktörer i samhandling

– lärare/ ”pedagog” syns inte i film 

– Lekinriktade samhandlingar 

• ”Stå fast” i leken

• ”Gap” i leken
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Hur? Undervisningsprinciper



Hur? Riktningsgivare – återkoppling 

• Instruerande riktningsgivare

• Bekräftande riktningsgivare

• Omorienterande riktningsgivare

Flerstämmiga alternativ 

• Multimodalt berättande-åskådliggörande-frågande – ”multimodal feed direction”

• Tystnad som återkoppling – ”feed - silence” 

• Återkoppling i (o)takt – ”feed - tact”

”Som riktningsvisare uppfattar 

jag att vi använde oss av alla 

tre. Den omorienterade 

riktningsgivaren upplever jag att 

vi använde oss mest av, sen 

den bekräftande” 

– ”Vi får inte skada någon” – ”feed up”

– Barn: ”Min mage vill ha mycket mat”. 

Lärare: ”Vill din mage ha mycket mat” – ”feed back”

Lärare: ”Ja, vi skulle kunna filma med Ipaden för att veta vems tur det är. 

Skulle vi kunna göra på fler sätt?”– mellan ”feed back” och ”feed forward”



Samvärdering – upplägg 



Utmaningar och svårigheter  

Barn- och undervisningsinriktade

• ”Att få en undervisningssituation som är anpassad efter mognad och ålder” 

• ”Det kan vara svårt att följa barnens lärande ... -HUR visar barnen på ett 
förändrat kunnande?”

Tids- och dokumentationsinriktade

• ”Är tidskrävande”

• ”Det är ganska lätt att filma men svårare att hitta tid till att titta igenom och 
analysera dem på ett bra sätt”

• ”Utmaning med upplägget kan vara att det är svårt att fånga GAPet på film”

Lärar/”pedagog”- och undervisningsinriktade

• ”Om pedagogerna har olika värderingar, kan det ställa till det, både vad gäller att 
se gap men också att välja undervisningsmetod och mål”

• ”Att faktiskt våga att se på sig själv och att våga utmana sin ledarroll” 



Möjligheter 

Barn- och undervisningsinriktade

• ”Barnen blir delaktiga i olika beslut som ska tas på förskolan. De blir delaktiga 

och får insyn i hur demokratiska processer kan fungera”

• ”Att barnen i framtiden kan hitta egna lösningar och därmed lösa konflikter 

själva”

Lärar/”pedagog”- och undervisningsinriktade

• ”Våga ifrågasätta kolleger i olika situationer som gäller värden”

• ”Alla är överens om att det är ett upplägg som är användbart och greppbart. 

Att samvärdera filmerna synliggör vilket arbetssätt som prioriteras och vad 

det i sin tur ger barnen för förutsättningar. Upplägget kommer definitivt att 

användas i flera situationer och aktiviteter”



Dokumentation och etik

• Iakttagelser/observationer/anteckningar

• Film/foto/ljudupptagning 

• Intervju med barn 

• Enkät – lärares tankar 

• Spaltdokumentation 

• Foto-text – affisch, collage

• Beskrivande text/uppsats  

• PPT  

• Etik

–”/…/film fångar barnens uppmärksamhet 

och är ett bra verktyg för reflektion 

tillsammans med barnen. Att vi pedagoger 

spelar rollerna tar fokus lite från barnens 

eventuella misslyckanden och känns mer 

etiskt korrekt.”



Begreppsnära spår – kvantitativt inslag



Samlad analys

• Vad kan känneteckna 

undervisning i 

förskola som är 

pragmatiskt 

informerad med 

värden i fokus?

• ”Flerstämmig 

didaktisk 

modellering”



Tilltagande flerstämmighet 

mellan 2016-2018? 

Vi ”samvirvlar”



Reflektionsfrågor 2018 den 1-11 juni 

– 100% svarsfrekvens?

1. Vad kan känneteckna undervisning i förskola?

2. Vad kan känneteckna undervisning i

– musik 

– matematik

– språk-kommunikation/flerspråkighet

3. Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare?

4. Vad kan känneteckna en organisation och ett ledarskap som verkar för 

undervisning i förskolor?

5. Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola?

Varmt Tack!



Flerstämmig undervisning och 

sambedömning i förskola?

• Löf, Camilla & Vallberg Roth, Ann-Christine (2018-03-15). 

PPT: ”Vad kan känneteckna undervisning i förskola som är 

pragmatiskt informerad med värden i fokus?”. Malmö: 

Malmö universitet.

http://www.ifous.se/



