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Med fokus på språk och relationer 
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Inledning 

Vi har valt att göra några nedslag i vår undervisning i den här utvärderingen. Under  
läsåret har vi fortlöpande tagit emot 12 nya barn. Vårt fokus har legat på att ge barnen 
en trygg grund att stå på och känna tillhörighet i en grupp. Vi har velat ge barnen 
verktyg inför framtiden.: konflikthantering, relationsskapande, olika tekniker och 
material i vår ateljé, jobba språkstärkande, musik, dans, utforskande av snö, is och 
vatten, utflykter i närområdet.  

Redan under föregående läsår såg vi ett stort behov av att arbeta språkstärkande. 
Därför formulerade vi några tankar inför detta läsår i utvärderingen: 

Under läsåret har vi pedagoger diskuterat hur viktigt vårt språkande är för att främja 
barnens språkbruk. Vi ser vår roll som ett bidragande verktyg till att arbeta 
språkstärkande, för att bredda barnens begrepp och för att stärka barnens 
självkänsla till att ge uttryck till egna val och önskemål för att påverka sina dagar på 
förskolan. Detta kommer vi även tänka på nästa läsår. Att vara förebilder i vårt 
språkande för barnen. Forskaren Veli Tuomela menar att det finns fem 
språkprinciper,  

- Språkutrymme: det finns utrymme för språk i alla dagliga situationer 

- Upplevelser: språket utvecklas när barnen får klä sina upplevelser i ord 

- Rikt språkbruk: ge barnen språkliga utmaningar genom att benämna deras 
omvärld 

- Språknivå: att stimulera och utmana barnets språkutveckling 

- Begriplighet: fånga den reella språkförståelsen och språkanvändningen, fundera 
över hur begripligt språket är i sig. 

Språk och litteratur 

Vi såg tidigt under hösten att vi hade en barngrupp där det fanns ett stort intresse för 
böcker. I vår miljö skapade vi ett rum i rummet för litteratur med en inbjudande plats 
i en låg soffa som rymmer många barn. Böckerna finns tillgängliga för barnen och 
presenteras på ett tydligt och estetiskt sätt, de har med stor medvetenhet valts ut av 
pedagogerna: vi har nyskriven litteratur, traditionella sagor, litteratur vald utifrån 
intressen som vi ser är aktuella i barngruppen och vi har regelbundet förnyat 
böckerna i bokhörnan. Vi märkte att den här platsen lockade barnen att slå sig ner i 
soffan och välja en bok att titta i. Stunden då barnen kommer upp efter att ha vilat blir 
en naturlig stund för att läsa. Det här intresset ser vi finns i hela barngruppen, men 
några barn har varit mer drivande och de har varit förebilder för sina kompisar. 
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Vi har också använt oss av en digital bokapp, Polyglutt, där böcker erbjuds på många 
olika språk.                                                                                                                     
Vi pedagoger måste vara medvetna om vår viktiga roll som förmedlare av språket och 
ta tillvara alla situationer i utbildningen, och inte minst rutinsituationerna, för att 
”överskölja” barnen med språk. Som pedagoger upplever vi ofta att rutinsituationer 
har en lägre status än planerade undervisningstillfällen, men vi tänker att vi måste 
använda oss av dessa situationer eftersom de är så många och hela tiden 
återkommande och utmärkta tillfällen för att skapa relation till barnet. Det finns stora 
möjligheter att anpassa språket till barnets behov. 

Språk och matematik 

Språk och matematik hänger intimt ihop. Vi jobbar med olika matematiska begrepp i 
vår undervisning. Under vattenlek/lek med riset t.ex. får barnen många utmaningar: 
Hur många bollar får plats i mätglaset? Hur mycket ris/vatten rymmer det minsta 
mätglaset, det största…? Vilka föremål flyter? Vilka sjunker? Undersökandet och 
utforskandet innebär att barnen får ta del av många olika matematiska begrepp, som 
vikt, volym, antal, storlek, längd… Matematik kommer in i många olika 
sammanhang: lera, odling, bollbanor, bygg och konstruktion, rutinsituationer, måleri 
m.m.               

Även under våra samlingar och lässtunder så har vi ofta sånger, ramsor och 
berättelser som innehåller olika matematiska begrepp. Vi pedagoger tänker på att 
använda oss av matematiska begrepp under alla möjliga tänkbara situationer under 
barnens dagar i förskolan. 
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Relationsskapande 

Barns sociala samvaro sker i stor utsträckning på förskolan. Förskolans uppdrag är 
att skapa goda relationer mellan barnen. Goda relationer för barn är nödvändiga för 
barnets utveckling. Ur läroplan för förskolan, Lpfö 18 

Mål ifrån läroplanen/styrdokument:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja 
att hjälpa andra  

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga 
rättigheterna,                                                                          

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin 
kroppsliga och personliga integritet,  

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och 
förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,  

Utbildningsåret inleddes med att flera av pedagogerna på yngrebarnsavdelningarna 
träffades för att stärka varandra i arbetet med de yngsta. Vi enades om att särskilt titta 
närmare på hur barnen skapar relationer, med musik som relationsskapare. På Tuppen 
har vi under året haft tolv introduktioner, så det här var ett område som kändes 
relevant och aktuellt. Under introduktionen skapar barnen många nya relationer, till 
pedagogerna, de andra barnen, materialet och miljön. Vi började med att observera 
och dokumentera de möten vi såg och utifrån det planerade vi vår undervisning. Vi 
tänkte mycket på att skapa olika miljöer och situationer för möten, och vi letade efter 
material som förenade barnen, t.ex. vatten, såpbubblor, lera, färg, musik och digitala 
verktyg. 
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Relation till vår närmiljö 

Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga i sin närmiljö, det skapar en trygghet och 
känsla av gemenskap. Därför har vi under det här läsåret haft  fasta utflyktsmål. Vi 
har valt tre skulpturer som finns här i Årsta, Solbågen, Porten och Nestor. Nu känner 
de äldsta barnen till namnen på skulpturerna och vi ser att de har fått en relation, 
särskilt till Nestor och Solbågen.  

Musik som relationsskapare 

Vad tillför musik när vi lägger till den i undervisningen? Gör den någon skillnad? Är 
musiken relationsskapande i sig? 

Under utevistelsen har vi erbjudit musik och dans, framför allt på fredagar då vi är 
tillsammans med Hönans avdelning, för att ge barnen ett alternativ till det som 
erbjuds på vår gård och för att skapa en stämning av delaktighet och gemenskap. Vi 
har erbjudit olika musikgenrer och barnen har också själva haft möjlighet att önska 
vilken musik de vill lyssna på. 
I ateljén har vi lagt till musik för att vi har varit nyfikna på att se hur musiken 
påverkar barnens skapande. Vid dessa tillfällen är det pedagogerna som valt ut 
musiken med syftet att den ska vara i olika tempo, olika typer av musik som jazz, 
klassisk, folkmusik, världsmusik, pop och rock. 
Vi har också medvetet använt musik i andra sammanhang tex i hallen vid avklädning, 
dessa situationer upplevs ofta av oss pedagoger som stressiga och vi har då provat 
vad som händer när vi tillför lugn musik. 
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Några små naturvetenskapsprojekt… 

Under läsåret har vi arbetat med olika mindre projekt som följt årstiderna. 

Hösten: Vi tog in hösten i vårt ljus- och byggrum genom att täcka hela golvet med 
löv, på väggen projicerade vi en film med fallande löv och till detta la vi till musik.  

Vintern: Också vintern ”tog vi in” genom att låta barnen frysa in olika saker i vatten, 
som pärlor, blommor grenar, snäckor, papper, paljetter….   Vi ställer olika frågor till 
barnen om vad de tror ska hända med vattnet. Tillsammans byggde vi en isskulptur 
som placerades ut på Tuppens gård.  

Pedagog: Vad tror ni händer med isen när vi tar in den?                                                
R: Ingen aning!                                                                                                             
O: Det smälter. 

Vår: Utanför vårt fönster hade vi en fågelmatare och barnen uppmärksammade att 
det kom olika fåglar dit, ett par av barnen kunde även artnamnen. Det här ledde till att 
vi lånade fågelböcker med ljud, vi satte upp dokumentationer med bilder på de fåglar 
som besökte oss. Barnen var med då vi fyllde på mat och vi tittade och samtalade 
mycket om fåglarna. 
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Odling: Under förra året hade vi på Tuppen ett odlingsprojekt som fortsatte på Hönan 
under höstterminen och eftersom barnen blev intresserade så bestämde vi oss för att 
föra traditionen vidare. Vi har tillsammans med barnen lagt potatis på förgroning och 
även satt gula ärtor. Vi följer nu utvecklingen av våra odlingar och tänker att det även 
detta år blir något som de äldsta barnen kommer att kunna fortsätta med i höst på 
Hönan.  

Pedagog: Vad har hänt med ärtan?(Vi tittar på en ärta som precis har spruckit upp). 
O: Den har kläckts. 
Pedagog: Den här då? (Tar upp en ärta som bildat rot och stam) 
O: Det är nog växten som levt. 
Pedagog: Potatisen, har den också kläckts? 
O: Nej, den kläcks inuti, så här. (O tar upp en potatis och visar den). 
Pedagog: Vi får se vad som händer. 
O: Den kanske kläcks imorgon. 
Pedagog: Vad tror du händer med potatisen om den kläcks? 
O: Den blir mosad. 

Mål från läroplanen  

       Förskolan skall ge varje barn möjlighet att utveckla sin 

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 
utveckling,  
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• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla 
kemiska  
processer och fysikaliska fenomen,  

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och   
samtala om naturvetenskap och teknik. 

 
Analys 

Intresset för böcker har ökat i gruppen. Barnen vet att de har möjlighet att välja 
böcker, och de allra flesta barnen gör medvetna val. Vår roll som förebilder är viktig: 
när barnen ser den vuxne läsa för barnen förstår de att det här är något som är 
betydelsefullt och viktigt, vi pedagoger ger läsningen status och det gör att intresset 
väcks även hos de barn som från början inte aktivt valde att titta i böcker. Barnen vill 
också allt oftare själva ta rollen som den ”läsande”: de väljer en bok och läser och 
visar den för kompisarna. Vi upplever att barnen har förstått att böcker förmedlar 
något. 

Vi ser vilken betydelse det verbala språket har, och vilken makt det ger. De barn som 
har ett utvecklat verbalt språk får mer uppmärksamhet av oss pedagoger - de som har 
språk får mer språk, för att de ställer frågor, de berättar saker som gör att jag som 
pedagog svarar, de ger oss snabb bekräftelse… Språket är en så stark norm! Vi kan se 
det i våra dokumentationer: Där lyfter vi oftare fram det verbala språket än t.ex. 
kroppsspråk och minspel. Vi pedagoger behöver vara lyhörda och inlyssnande av alla 
språk, och inte bara det talade. 

Vi är nyfikna på vad som skulle hända om vi gjorde en kartläggning över vilka barn 
som aktivt väljer att komma till soffan för att lyssna på en bok, för att bättre kunna 
fånga upp och se de barn som inte visar samma intresse. 

Vi ser oss som ett viktigt komplement till hemmet, eftersom forskning visar att det är 
färre barn som lyssnar på bokläsning hemma, så vår roll på förskolan blir här viktig. 

En viktig, för att inte säga avgörande, förutsättning för att barn ska utvecklas väl när 
det gäller språket i tal och skrift är att barn omges av engagerade och kompetenta 
personer som inspirerar, svarar på frågor och motiverar till att lära. Ordförrådets 
betydelse, Christina Wiklund, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
Linköpings universitet. 

Vägen till litteraturen är inte alltid att man börjar läsa böcker. Den kan vara olika för 
olika barn. För en del kan det börja med att pedagogerna dramatiserar, berättar en 
saga på flano, projicerar sagor på väggen, använda sig av appar, som t.ex. Polyglutt 
och Ugglo.… Polyglutt har vi använt oss mkt av, framför allt tillsammans med barn 
med annat modersmål. 
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Vi har en tydlig plats för läsande och lyssnande: ”Här läser vi och berättar…” Det 
skulle vara önskvärt att ha fler platser för läsande, som t.ex. ute på gården. 

Vi ser hur viktigt det är att fånga alla tillfällen till samtal och reflekterande. Med 
yngre barn ser vi att återkopplingen behöver ske snabbare och gärna med stöd av 
bilder och film. Dagboken fyller ett viktigt syfte här - vi ser att flera barn samlas vid 
dagboksbladet i hallen och vill peka och visa både oss pedagoger och sina föräldrar. 
Ett sätt att få fler barn att samlas vid dagboksbladet tänker vi blir om vi sätter upp den 
även inne på Tuppen.                                                                                                    
Vi ser att det är en utmaning när vi jobbar med de yngsta barnen att ställa öppna 
frågor där vi är nyfikna på vilka hypoteser barnen har, eftersom det är få barn som har 
ett utvecklat verbalt språk. De digitala verktygen kan hjälpa barnen i sitt 
reflekterande. Genom att visa filmer och bilder på väggen så kan barnen få en snabb 
återkoppling och fler barn kan bli delaktiga. Vi ser att även barn som inte har 
utvecklat det verbala språket så starkt än kan vara med och reflektera över den 
undervisning de har varit med om genom att springa fram till väggen och peka på 
saker de upplevt, sig själva och sina kompisar. 

Digitala verktyg kan bygga broar mellan oss. Vi såg det tydligt då vi fick ett nytt barn 
i gruppen som tyckte mkt om Babblarna. När vi projicerade Babblarna på väggen 
kunde barnet visa och berätta och fick känna sig förstådd, och han kunde skapa 
relation till såväl pedagoger som till de övriga barnen. 

I arbetet med de yngre barnen är material och miljö starka relationsskapare. Därför är 
det oerhört viktigt hur vi pedagoger utformar miljön och vilket material vi erbjuder. 
Vill vi skapa relationer så behöver vi mycket material och olika sorter utifrån det vi 
ser att barnen är intresserade av. Miljön behöver vara föränderlig, inbjudande och 
trygg. Vi pedagoger behöver vara synliga i rummen.  

En stark relationsskapare har varit musik. Musiken är gränsöverskridande - där kan vi 
mötas oavsett ålder, kön…Musik gör inte bara att kroppen börjar röra sig, utan väcker 
också mkt känslor. Ofta har vi tillfört musik i vår ateljé, då barnen har målat eller 
jobbat med lera. Vi har erbjudit ett antal musikstycken, som barnen nu känner igen. 
Vi kan se i deras ansikten och på deras kroppsspråk att de reagerar med glädje när de 
känner igen musik, och vi upplever också att deras koncentrationsförmåga ökar med 
musikens hjälp. När vi provade att tillföra lugn musik i hallen, vid avklädning, 
upplevde vi pedagoger att vi blev mindre stressade. För att förenkla användandet av 
musik vid stunder som dessa skulle vi behöva någon form av enkel musikanläggning 
i hallen. 
Vissa barn var väldigt försiktiga i början av läsåret när vi erbjöd dans. Vi såg att den 
musik vi erbjöd hade stor betydelse, tex Kraftwerks The Robot var musik som även 
försiktiga barn så småningom vågade dansa till. Vi vuxna kan fungera som modeller 
för att avdramatisera. 

Barn som har svårt med sociala relationer och att kommunicera har färre möten med 
andra barn. Där sker mötena oftare med en pedagog och framför allt med ett material. 
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Ålder har betydelse hur barnen skapar relationer. Vilka förväntningar har vi på 
barnens relationsskapande utifrån åldersnormen? 

Utifrån den enkät som vårdnadshavare svarat på förstår vi att vi behöver bli bättre på 
att förklara och sätta ord på vad matematik är i förskolan, och i undervisningen för de 
yngsta barnen. Vi behöver lyfta fram matematiken mer i våra dagboksblad, 
månadsbrev och dokumentationer för att göra vårdnadshavare mer insatta.  
Forskning visar att lärare och föräldrar har olika förväntningar på pojkar och flickor i 
de låga stadierna vad gäller den matematiska förmågan: 

Janet Hyde gjorde tillsammans med sin forskningsgrupp studie av över 7 miljoner 
barn inblandade som visade att föräldrar och lärare i matematikundervisning hade 
olika förväntningar på pojkar och flickor i de låga stadierna (Hyde et al. 2008). Av 
lärarna betraktade man flickorna som att de arbetade hårt. Pojkarna betraktades 
som om de hade en matematisk inneboende förmåga, de var innovativa, trots att 
flickorna la ner mer tid på arbetet än vad pojkarna gjorde. Dessa olikheter i vilka 
förväntningar man har och hur man bemöter eleverna menar Hyde har bidragit till 
att flickorna fått sämre självförtroende till skillnad från pojkarna. 
Inom psykologin har man också gjort undersökningar om vilka relationer man har till 
matematik och kön. Joshua Aronssons forskningsgrupp (1999) visar att det är 
förväntningarna som ställs på den gruppen (t.ex. kvinnor) man tillhör som visar vilka 
matematiska prestationer man gör i matematik. Undersökningar har visat att de 
kvinnor som fått reda på att de inte är lika bra som män i matematik fick sämre 
resultat på prov än de kvinnor som inte hade fått samma information före ett likadant 
test. Det bidrar till att självförståelsen för matematik blivit bättre om man fått reda på 
att den grupp man tillhör är bra i matematik. Man menar att ju högre förväntningar 
man har på en grupp desto bättre resultat presterar gruppen. 
En studie ur ett genusperspektiv av mötet mellan pedagoger och elever i ämnet 
matematik i grundskolan 
Eva Forsdahl, Helene Ahlberg och Shila Mansouri, Göteborgs universitet 

Därför är det viktigt att vi pedagoger är medvetna om genusaspekten: flickor/kvinnor 
upplever sig oftare vara dåliga på matematik, så därför behöver vi tänka på att 
använda ett rikt språk av matematiska begrepp och också tala om när barnen är 
matematiska, och kanske särskilt då flickorna: ”Vad mycket matematik det blev nu 
när du målade alla de där cirklarna!” 
Pedagogens roll skulle vi vilja studera mera: hur värderar vi barnens matematiska 
språk? Uppmärksammar och lyfter vi flickor och pojkar i lika hög grad? 

Vi ser nu när vi gör analysen att den här typen av diskussioner utvecklar oss och får 
oss att fördjupa oss, det är grundläggande för oss i arbetet med barnen, och vi känner 
att reflektionstiden vi har under en termin är alldeles för liten. 
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En annan sak som tillför mycket till oss pedagoger är att ta emot studenter. Då blir vi 
tvingade att reflektera över vår undervisning och yrkesroll, och dessutom lämnar de 
avtryck i form av kunskap om aktuell forskning kopplad till undervisning. 
Föräldrasamverkan 

Det här året har präglats mycket av olika coronarestriktioner och har påverkat vårt år 
i ganska hög grad. Vi pedagoger har fått hitta nya lösningar på hur vi ska kunna 
informera vårdnadshavare om barnens utbildning. Vi tycker att vi blivit bättre på att 
lämna över personlig information vid hämtning och vi har utvecklat våra dagböcker 
till att mer beskriva vår undervisning. Men att vårdnadshavare inte har fått komma in 
på avdelningen har inneburit att de inte på samma sätt kan se barnen i sin miljö, t.ex. 
vad barnen är intresserade av, deras relationer med andra barn och vår dokumentation 
på väggarna. Vi tänker att det måste vara svårt för vårdnadshavare som har lämnat sitt 
första barn på förskolan, och inte har tidigare erfarenhet av den här miljön. Att få 
komma in i barnens förskolemiljö, och se att barnet är aktivt och tryggt med 
pedagoger och kompisar, kan göra att föräldrarna upplever en större trygghet. De får 
då dessutom en större inblick i vår undervisning och hur den är upplagd. 

Vi har genomfört alla samtal via Teams, och det har fungerat förvånansvärt bra. 
Föräldramötet blev i form av en utställning på våran gård där vi på olika sätt visade 
vårt utbildningsår. Trots att väldigt många barn var sjuka denna dag var det många 
vårdnadshavare som kom. Vi pedagoger upplevde att utställningen var väldigt 
uppskattat, hos såväl barn som föräldrar. Vi bad också alla vårdnadshavare som kom 
på utställningen att svara på frågan: Vilket lärande har du sett hos ditt barn under 
året? I svaren lyfte föräldrar bl.a.: Ökat intresse för läsning, naturvetenskap (sätta 
potatis, jord, äta blommor) olika begrepp (som former , stor, snabb, rymdmått…), 
digitala verktyg, glädje och nyfikenhet i att få testa nya saker, att pedagogerna fångar 
barnens intresse och använder det, ”en ny nivå av Babblarna, som värmer våra 
föräldrahjärtan”, ökat fokus vid bygg och lek. 

Under introduktionen av nya barn så har den tid som vårdnadshavarna är med på 
förskolan förkortats, vilket i vissa fall kanske till och med har varit bra. Mer tid har 
gått åt till organisation, eftersom vårdnadshavare inte har haft tillträde till lokalerna 
under vårterminen. Det har gjort att vi har fått tagit över ansvaret för av- och 
påklädning och även att hålla koll på barnens saker i större utsträckning. 

Tankar inför nästa år  

Den språkliga och matematiska medvetenheten vill vi fortsätta utveckla. Sen tycker 
vi att det är viktigt att barnen får med sig en tydlig struktur inför flytten till 
äldrebarnsavdelningen, t.ex. att vi har en samling varje dag innan maten, att barnen 
får träna på turtagning och att de får en grund på Tuppen i att hantera olika material 
och tekniker. 
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Vi upplevde det som mycket värdefullt och roligt när vi vid ett par tillfällen mötte de 
andra yngrebarnsavdelningarna och hade ett gemensamt fokus (relationsskapande och 
musik). Det hoppas vi att vi kan fortsätta med även under nästa läsår. 

Vi önskar fler reflektionstillfällen, om vi inte har pedagogisk handledning nästa år, 
eftersom vi ser att det är då vi får tillfälle att fördjupa oss och diskutera aktuell 
forskning, litteratur kopplad till den undervisning vi bedriver m.m. Det behöver inte 
bara vara reflektion i arbetslaget, utan mötena kan ske i andra gruppkontexter (t.ex. 
yngre- respektive äldrebarnsavdelningar, i homogena yrkesgrupper, utifrån vilka 
projekt avdelningarna jobbar med o.s.v.) 

Organisation: Vi har upplevt eftermiddagarna som otroligt stressiga, då alla barn är 
närvarande. Vi skulle behöva ha en organisation där alla pedagoger är kvar i 
barngrupp fram till kl.14.30. 
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