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Tillsammans 
genom Bella  
- ett projekt om 
hur relationer  
möts i fantasin

Sporrens utvärdering läsåret 20/21



 

Ett projekt växer fram

Under hösten har vi pedagoger uppmärksammat att barnen utmanar varandra i 
fantasi och verklighet. Barnen inspireras av varandras fantasier men det är också 
en utmaning att gå in i en kompis föreställningsvärld. Vad betyder fantasi och 
verklighet för barnen på Sporren? För att ta reda på det har vi pedagoger använt 
oss av metoderna observation och intervju.


Syfte med projektet 
Att barnen på Sporren ska få möjlighet att utveckla sin identitet och tro på sin egen 
förmåga samt att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Utveckla sin föreställningsförmåga och tänka utanför normen.

Utveckla sin förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta genom 
analog och digital teknik.


Mål utifrån läroplanen 

Där fantasin är en väg in att  
Utveckla fantasi och föreställningsförmåga.

Utveckla att förmedla sin föreställningsförmåga

Utveckla acceptans för andras fantasier och verkligheter

Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 

Metoder  
• Intervju

• Digitalitet - nedan beskriver vi pedagoger mer ingående våra tankar om 

digitalitet och hur det integreras i projektet.

• Reflektion

• Repetition 

• Miljö som samspelar med projektet

• Observation


2



 

Digitalitet - En del av projektet 

Syfte och genomförande 
Dagens barn föds in i ett digitalt samhälle, vilket kräver att barnen får en kunskap 
om och en förståelse för det digitala. Barnen behöver utveckla adekvat (vad som 
är relevant just nu) digital kompetens. Barnen ges möjlighet att utveckla sin digitala 
förmåga att hantera tekniken för att sedan kunna utveckla ett ansvarsfullt 
förhållningssätt till den, för att kunna se och förstå konsekvenserna av sitt 
handlande.  

Vi pedagoger tänker att digitalitet är ett samarbete mellan det analoga och det 
digitala, vilket innebär att dessa två kompletterar varandra. Under begreppet 
digitalitet arbetar vi med ett flertal digitala verktyg så som kamera, projektor, 
lärplatta, digitalt mikroskop, dator, blue-bot, appar och digitala program. 

Forskning 
Nedan presenteras forskning som vi pedagoger anser har varit relevant för 
projektet. Det här är ett utdrag från Vygotskij.


Vygotskij menar att fantasin är grunden till all kreativ aktivitet. Ordet fantasi kan 
vara ett önsketänkande för hur vi skulle vilja att en situation såg ut. Fantasi är en 
situation som vi individer, antingen ensamma eller i grupp, föreställer oss men som 
inte är kopplad till verkligheten utan en beskrivande föreställning om hur vi önskar 
att situationen ska vara. Situationer som fantasin involverar är oftast helt omöjliga 
situationer, som till exempel magiska krafter. Fantasin har dels förmågan att i 
människans hjärna föreställa något som inte existerar, dels förmågan att på ett 
kreativt sätt finna oanade lösningar på problem. Fantasin ingår med andra ord i vår 
mentala föreställningsvärld och genom fantasier bygger vi simuleringar runt 
möjligheter och dagdrömmar. Barn försvinner ut ur verkligheten och in i fantasin 
och de fantiserar fram lösningar på problem som ligger framtiden. En viktig del av 
människan är fantasin och utan den kan vi inte ta kontakt med andra världar, pröva 
drömmar samt skapa sammanhang. Fantasin är en resurs för skapande och 
möjligheter. Genom fantasin kan vårt undermedvetna tala med oss och på så vis 
kan vi få kontakt med vårt inre, både positivt och negativt. Fantasin är människans 
starkaste instrument. 
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Genomförande 

Steg ett - Inventering 
Alla barn har intervjuats enskilt, analogt och digitalt (App: doodlecast) om vad 
fantasi och verklighet är för dem. 

Frågor som ställdes var 

-  Vad är fantasi för dig? 
- Vad är verklighet för dig? 

Efter att ha reflekterat över intervjuerna såg vi pedagoger att alla barn har olika 
erfarenheter vad fantasi och verklighet är för dem. Att fantasi och verklighet 
samspelar med varandra. En gemensam erfarenhet som barnen på Sporren har 
fått är genom Bella. Där fantasi, realitet kan få virvla iväg i ett utforskande 
arbetssätt i dialog med barnens omvärld. 
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Barnen delar med sig av sina erfarenheter genom olika metoder som de själva har fått välja.



 

Vem är Bella? 
Bella är en hund som bor nära vår förskola. Nästan varje dag tar Bella och hennes 
matte en promenad förbi vår förskola. De brukar stanna till utanför vår grind och på 
så sätt har vi skapat en relation. En dag frågade vi Bellas matte om de kunde 
stanna lite längre utanför grinden så att vi kunde dokumentera Bella på olika sätt.


Barnen passade även på att intervjua Bellas matte om Bella. Vi tog bland annat 
reda på att hon tyckte om att äta mat och hennes mat heter torrfoder. Vi 
dokumenterade genom foto och egna skisser så då kunde vi skapa Bella flera 
gånger i olika uttrycksformer. 
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Barnen målar av Bella och ställer frågor till Bellas Matte



 

Steg två - bildanalys 
Hur vi pedagoger utmanar barnen vidare, utifrån intervjuer och Bella. 
För att ta vara på barnens tankar om fantasi och föreställningsförmåga har barnen 
fått mötas i mindre grupper och samtalat om deras teckningar på Bella i en 
Bildanalys


På följande sätt valde vi pedagoger att arbeta:

Vi pedagoger utmanar att titta på teckningarna objektivt tex på likheter och 
olikheter. 

För att sedan övergå till att analysera och berätta vad som sker i bilden.


Efter bildanalys av barnens teckningar på Bella samt pedagogernas reflektioner 
har projektet tagit olika spår och riktningar i undervisningen. 




6

Här tar Bella del av Barnens teckningar



 

I denna utvärdering kommer vi pedagoger lyfta fram valda delar utifrån olika 
undervisningstillfällen med olika riktningar, med olika rubriker.  (Bella och Världen, 
Bellas resa, Bellas lekpark) som vi pedagoger sedan kommer att analysera under 
delen Analys. 


Bella och Världen 
”TILLSAMMANS blev VI en”

Ett spår har varit att skapa en gemensam Bella utifrån barnens individuella 
teckningar av Bella.


Vi pedagoger har utmanat barnen genom dessa frågor:

- Hur kommer Bella se ut med de olika kroppsdelarna?

- Vilka delar behöver vi pedagoer för att skapa er Bella? 
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Vi pedagoger har utmanat barnen att kompromissa och vara lyhörd mot varandra 
det har varit nyckelorden i undervisningen. De har utmanats i vad en fråga är och 
hur den ställs? Och sedan applicerat det i samtalen med varandra. 


Bellas resa 
På en av barnens teckningar fanns det en sol som lyste över Bella. Under 
bildanalysen provade barnen att blåsa på solen för att se om om den kunde röra 
på sig på bilden. 


Vi går vidare med en individuell utmaning som bygger på barnens tankar om 
förflyttningar och Bella: Utmaningen barnen har fått är att rita hur Bella rör sig, och 
tar sig fram. Därefter fick barnen klippa ut det som de vill ha med till en gemensam 
större bild.

När alla delar klistrats på så såg barnen att vägen inte gick till alla ställen på 
kartan. 


Vi pedagoger har utmanat barnen 
genom dessa frågor:

- Hur ska Bella kunna komma till de 
olika platserna där det saknas väg?

- Hur reser Bella från de olika platserna 
på barnens gemensamma karta? 
- Hur ska barnens olika delar placeras 
på den gemensamma bilden?

- Vilka delar ska kunna förflytta sig (vara 
mobil) och vilka ska vara statiska?


Ett barn kom på en lösning att Bella 
kunde rida på den flygande draken som 
var en av de figurer som barnen vill 
skulle kunna röra sig på bilden.  

Vid senare undervisningstillfällen har 
barnen fortsatt att utmanats i 
förflyttningar av Bella genom teckning, 
drama (drama i form av rollspel och 
dockteater) 
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Ett barn sätter Bella på drakryggen och flyger 
Bella till en av platserna på kartan ”dörren”.



 

Bellas lekpark 
Under bildanalysen av porträtten av Bella, hade barnen ett stort fokus på vad Bella 
tyckte om att göra och leka med. Så vi pedagoger ville utmana barnen vidare i att 
tillsammans skapa en plats för Bella att leka, vilket resulterade i Bellas lekpark. 
Barnen utmanades i att arbeta tillsammans med oljepastellkritor på ett A4 papper.


Vi pedagoger utmanade barnen vidare att skapa lekparken med kreativt material 
från vårt dramarum. 

Utmaningen låg att återskapa barnens vision av deras skiss av Bellas lekpark. En 
viktig del har varit att lyfta fram barnens olika strategier för samarbete. 


Vi pedagoger har utmanat barnen genom dessa frågor:

- Hur ska materialet sammanfogas?

- Vilket material behövs för att det ska vara hållbart?


En viktig del under uppbyggnaden av lekparken har varit att få leka i Bellas 
lekpark. 

Där pedagogernas roll har varit att möjliggöra detta. 
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Vi pedagoger har utmanat barnen genom dessa frågor:

- Kan ni hitta Bella i lekparken? 

- Hur leker Bella i lekparken? 

- Hur leker Bella med de olika leksakerna?


I nästa steg utmanades barnen vidare genom att gömma sig själva i lekparken och 
därefter rita in sig i lekparksskissen. 
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Barnen ritar in sig själva på ett stort papper som med den projicerande lekparken



 

Analys 
Inledningsvis ställde vi pedagoger frågan till barnen vad fantasi och verklighet är 
för dem:

I reflektionen av barnens svar ansåg vi pedagoger att det är svårt, att det handlar 
om tolkningar, erfarenheter och möjligheter. Det är svårt att sätta gräns mellan 
fantasi och verklighet, vill vi pedagoger sätta en gräns? Är det viktigt att sätta en 
gräns? Hur utmanar vi pedagoger barnen vidare? Och VAD är det vi pedagoger 
ska utmana dom i? Varför vill vi pedagoger utmana dom i kategoriseringen vad är 
fantasi, vad är verklighet? Ursprungstanken vi pedagoger hade var att ge alla 
barns fantasi utrymme, låta barnen äga sin fantasi utan ”pekpinnar” ifrån kompisar. 
Att dela fantasi tillsammans. I reflektionen vi pedagoger gjort ansåg vi pedagoger 
att det inte va relevant att dela upp begreppen. Målen är detsamma men hur vi 
pedagoger har möjliggjort för barnens utveckling av fantasi och 
föreställningsförmåga har varit att inte särskilja begreppen. Frågor vi pedagoger 
ställde oss efter detta.

- Går det att lyfta det subjektiva/subtila och hur? 

I bildanalysen uppmärksammade vi att frågor hade en stor betydelse. Hur 

vi pedagoger ställer en fråga, samt att barnen använde sin fantasi för egen vinning. 
Utifrån detta tog projektets sin form. 


I den här analysen kommer vi pedagoger att analysera och diskutera följande 
begrepp, frågor och jaget och viet.  


Frågor 
Något vi pedagoger uppmärksammat är hur vi pedagoger ställer en fråga. En fråga 
som vi pedagoger hade bestämt att ställa i undervisningen var; Vad händer i 
bilden? Vi pedagoger tyckte att det var en öppen fråga som kunde öppna upp för 
olika tolkningar i bilden utifrån barnens erfarenheter.

När barnen mötte frågan visade det sig att de tolkade frågan bokstavligt och 
letade efter kroppsdelen ”Händer”. Vilket visade sig vara deras erfarenhet av det 
begreppet. Det gjorde att vi pedagoger reflekterade över variation av begrepp och 
tittade på synonymer när vi pedagoger fortsatte att utmana barnen vidare i 
utbildningen. Det här har varit viktigt förändrat kunnande för oss pedagoger. Vi 
pedagoger har fått fördjupa oss i samtalstekniker på personalmötet där frågan har 
haft en stor betydelse. 


Vi pedagoger har sett att barnen har använt sin fantasi för egen vinning där varken 
en fråga besvarades eller ställdes. Frågor vi pedagoger ställde oss var:
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Vad är en fråga för barnen? När ställer de en fråga? Hur tar de emot en fråga? Hur 
kan en fråga berika. Det är något vi pedagoger reflekterat över.

För att möjliggöra en förändrat kunnande för såväl pedagoger som barn har frågor 
haft en stor del i projektet. 

Genom att vi pedagoger visade en film från ett undervisningstillfälle, 
uppmärksammande vi pedagoger barnen när de tog del av varandras strategier 
och använde sig av varandras förmågor. En del har också varit att förbereda 
barnen inför de olika undervisningarna. För att barnen ska ges möjlighet att lyssna 
och ställa frågor inför och under undervisningen. Tex ett barn får utmaningen att 
ställa i ordning en miljö inför en dramaturgisk saga/film. Fokuset låg på det 
individuella barnet som ställde i ordning miljön samt på den barngrupp som mötte 
denna. Barnen har här utvecklat alla de mål som vi pedagoger har valt att utgå 
ifrån under projektet. Pedagogens roll som medforskare har varit av stor vikt. 
Medforskare i undervisningen innebär alltid nyfikenhet, ligga i den proximala 
utvecklingszonen, uppmuntra, utmana, stötta, problematisera och reflektera. 


Jaget och Viet  
”TILLSAMMANS blev VI en” 

Genom olika delar i projektet har vi pedagoger utmanat barnen i Viet. tex att 
tillsammans från gemensam skiss till tredimensionellt av kreativt material, 
leksituationer där det individuella samarbetar fram till den gemensamma. Vi 
pedagoger har utmanat barnen att kompromissa, visa respekt och vara lyhörda 
mot varandra. Dessa begrepp har varit nyckelord i utbildningen. 

Barnen har varit med i hela processen från att fotografera/filma - hantera kopiator 
och lamineringsmaskin. Barnen har med detta lärt sig nya begrepp som original, 
kopia, förminska och förstora. 

Utifrån detta ser vi pedagoger ett förändrat kunnande i hur barnen kommunicerar. I 
möten lyfter barnen varandras förmågor genom uppmuntran och nyfikenhet.

Projektet har även haft en stor betydelse för Bellas matte Kristina. Där Kristina i sin 
tur har visat upp skisserna på Bella för släkt och vänner. På så sätt har vi gått från 
det individuella -  barngruppen - vårdnadshavare - Kristina - samhället. 
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Hur har vi pedagoger gjort vårdnadshavare 
delaktiga 
I år har vi pedagoger haft ett digitalt föräldramöte via teams där vi pedagoger har 
visat på hur utbildningen har sett ut under året. I början av projektet mailade vi 
pedagoger ut till vårdnadshavare där vi pedagoger ställde frågan vad fantasi och 
verklighet var för dem. Frågan skickades ut via mejl. Vi pedagoger har provat flera 
olika sätt att kommunicera med vårdnadshavare så som sms och mejl. Detta har 
varit mer en informationskanal än en dialog. Vi pedagoger anser att det har 
fungerat men att det aldrig går att ersätta det fysiska mötet. Vi pedagoger ställer 
oss frågan hur vi kan komplettera dialogen via digitala möten? 


Tankar inför nästa år 
• Att fortsätta och utveckla digitalitet och nya tekniker i allmänt för 

pedagoger och barn.

• Att fortsätta att utveckla det normkreativa arbetet.
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