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Vingens utvärdering ht 20 - vt 21  

- ”Vi målar tillsammans”. 


- ”Vi målar till lugn musik”.
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Inledning 
 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 
utbildningens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 
varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det 
får vi genom pedagogisk dokumentation. Under året dokumenterar, 
reflekterar och utvärderar vi verksamheten med hjälp av bilder och 
videofilmer från undervisning. Det hjälper oss pedagoger att bli medvetna om 
vad som sker, hur vi gör och varför. Utvärderingen utgår ifrån den 
pedagogiska dokumentationen, som leder till att våra tankar utmanas och 
vidgas.


Projektfokus rörelse


Hur vårt projekt startade


Under vår inventeringsperiod såg vi ett gemensamt intresse för rörelse och 
musik hos barnen. De verkade uppskatta samlingar där vi sjöng sånger med 
rörelser, de bad ofta om att få lyssna på musik i ljud- och ljusrummet. De 
dansade och rörde sig gärna till musik och sånger som tex hopphatten och 
kompisbandet i vårt dramarum. 


Barnens intresse för rörelse ville vi undersöka och utmana vidare med musik 
som metod. Vi ville ge barnen möjlighet att utforska och möta rörelse på 
många olika sätt både inomhus och utomhus.
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Syfte och mål med projekt 


Under detta år vill vi att barnen ska få möjlighet och utmanas i att undersöka 
rörelse på många olika sätt och i olika sammanhang. Vi vill att både ute- och 
innemiljön ska vara lika viktiga platser för rörelse, utforskande och lek.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning […]  

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera 
upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, 
form, drama, rörelse, sång, musik och dans,  

• utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och 
kognitiva utveckling,  

• får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter 
och kunskaper (s.15) 

Arbetslaget ska ansvara för att  

• verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling 
och lärande,  

Projektets frågeställningar:  

• Vilka rörelser ser vi? 

• Hur påverkar musiken barnens rörelser? 

• Hur utmanar vi barnen vidare i deras utforskande? 
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Projektets gång - genomförande  

Under vår inventeringsperiod såg vi ett gemensamt intresse för rörelse och 
musik hos barnen. De bad ofta om att få lyssna på musik. Barnen verkade 
uppskatta samlingar när vi sjöng sånger med rörelser. De dansade och rörde 
sig ofta till musik. De verkade också uppskatta när vi projicerade Hopp-
hattan och mini-röris. Vi såg att barnen gärna använde kroppen genom att 
hoppa, klättra, snurra och dansa. Här startade vårt projekt. 


Barnens inflytande  
- Vad lyssnar barnen på för musik hemma? 


Vi började med att ta reda på vad barnen lyssnade på för musik hemma. 
Varje barn fick hem ett kort där vi frågade vad de tycker om att lyssna på för 
musik hemma. Genom detta fick vårdnadshavarna tillsammans med sina 
barn inflytande i vår verksamhet. När vi hade samlat in barnens favoritlåtar 
gjorde vi en lista på Spotify som barnen har lyssnat mycket på under 
utbildningsåret. De har varit låtar på olika språk och olika genrer. Barnen har 
frågat mycket efter att få lyssna på sina egna och kompisarnas favoritlåtar. 
De har visat mycket glädje och dansat, snurrat, hoppat och klappat 
händerna till musiken.
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Rörelse med färg 
- Vad händer när vi lägger till färg i barnens utforskande av rörelse? 


Vi ville utmana barnen vidare i deras utforskande av rörelse genom att lägga 
till ett nytt ”språk” denna gång färg. Vi valde att använda ett stort papper på 
väggen för att det skulle finnas möjlighet att använda stora rörelser när de 
målade. Vi valde också att barnen skulle få lyssna på lugn musik bl.a. River 
Flows In you. 


Vad hände? 
Några barn målade på samma del av pappret och kommunicerade med 
varandra medan de målade. Ett barn provade att gå och samtidigt måla ett 
långt streck över hela pappret. Några barn uppmärksammade och berättade 
vilka färger de använde. Många av barnen stannade kvar en lång stund i 
aktiviteten. 


Barnens reflektioner och tankar under undervisningstillfällena: 

- ”Vi målar till lugn musik”

- ”Röd färg”

- ”Vi målar tillsammans”
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När barnen hade fått prova måla till lugn musik vid några tillfällen utmanade 
vi barnen vidare genom att erbjuda fartfylld musik för att se om det blev 
någon skillnad i barnens rörelsemönster. Denna gång fick de lyssna på Ivana 
Bugarka. 


Vad hände? 
Några av barnen använde stora rörelser när de målade. Ett barn sprang mot 
det stora pappret och målade. Några barn målade med snabba rörelser. De 
kommunicerade med varandra medan de målade. Ett barn säger -”titta, titta 
jag målar” till ett annat barn. Ett barn målade långa streck på pappret.
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Rörelse med sjalar 
- Vad gör barnen med sjalarna, vilka rörelser ser vi? 


För att ta oss fram i projektet valde vi att lägga till ett nytt material, denna 
gång erbjöd vi barnen transparenta sjalar i olika färger. De fick lyssna på 
samma låtar som när de utforskade rörelse med färg, både lugn och fartfylld 
musik. Vi har varit både inomhus och utomhus under denna del av projektet. 
Vi har tagit med oss sjalar och musik på våra utflykter och ut på gården.


Vad hände? 

De har hoppat, snurrat, sprungit och rört sig till musiken. Ett barn provade att 
lägga sjalen på huvudet och några barn höll sjalen i handen och viftade. Ett 
barn hoppade och vifta med sjalen samtidigt. Några barn provade att kasta 
sjalen upp i luften. De provade också att springa med sjalarna i händerna när 
vi var ute i parken. De har tittat mycket på varandra och härmat varandra. 
Under de olika undervisningstillfällena har barnen visat mycket glädje och 
skratt.
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Miljö  

Miljön har varit en viktig del i vårat projekt. Vi valde att göra om vårt stora 
rum längst in på avdelningen till ett rörelserum. I detta rum har vi låtit det 
vara öppna ytor för att det skulle finnas plats för barnen att röra sig på. I 
rörelserummet har vi projicerat barnens favoritlåtar, olika rörelsesånger, 
Hopp-hatten och mini-röris. Vi har också använt oss mycket att vår utemiljö 
både på gården och i närområdet. Vi har tagit med oss musik, sjalar och färg 
ut. 


Utflykt i i närområdet  

Varje vecka har vi gått iväg på utflykt i närområdet. Vi har varit i olika parker, 
lekparker och dungar runt förskolan. De har varit en utmaning för barnen att 
röra sig och ta sig fram på olika sätt beroende på i vilken miljö vi har varit. 


Vad hände?  
De har klättrat över stockar och pinnar, krupit, hoppat, tagit sig fram mellan 
grenar och sprungit upp och ner för kullar. Andra upptäckter och samtal som 
uppstått på promenaderna är att vi hittat och plock skräp, sett olika fordon, 
olika små djur och kryp som vi samtalat om.
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Reflektion  

Reflektion har varit en stor del av vårat projekt. Vi pedagoger har reflekterat 

över barnens görande genom att titta på filmer och bilder för att ta oss fram i 

projektet. Barnen har vid flera tillfällen fått möjlighet att reflektera och se 

tillbaka på tidigare undervisningstillfällen och därmed fått reflektera över sitt 

eget lärande. Många av barnen sätter ord på sitt eget och sina kompisars 

görande. Det är också ett sätt för oss pedagoger att få fatt i barnens tankar, 

frågeställningar och intressen. Reflektionstillfällena för barnen har skett på 

olika sätt och i olika miljöer. Vi har använt oss av lärplatta, dator, utskrivna 

bilder.
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Analys 

I vårt projekt har barnen fått möta rörelse på olika sätt och har genom det 

blivit utmanade i rörelse. I boken Kropp, rörelse och hälsa i förskolan skriver 

de att barn är sin kropp och det är genom kroppen och rörelserna som de lär 

känna sig själva och sin omgivning (Osnes mfl. 2012, s. 12).

Barnen har fått möjlighet att möta och utforska rörelse på många olika sätt 

och vi tror att det har gett dem nya erfarenheter och kunskaper.

Att erbjuda barnen att möta och utforska rörelse på olika ”språk” ger barnen 

möjlighet att lära sig på många olika sätt. Olika material och miljöer har hjälpt 

barnen att uttrycka och utforska sina rörelser.

Vi har erbjudit barnen samma aktivitet många gånger. De gör ofta nya 

upptäcker när det får prova flera gånger och vissa barn vill gärna observera 

innan de provar. Barnen har i projektet utmanats i att öva på sin 

kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga. Musiken har stimulerat 

barnens motoriska utveckling.

Reflektion har varit en stor del i vårt projekt som har hjälp oss framåt. Barnen 

verkar uppskatta våra reflektionstillfällen och pratar ofta om vilka kompisar de 

ser på filmen eller bilden och vad som händer tex, att de målar, hoppar eller 

snurrar. När vi observerat har vi sett att barnen tittat mycket på varandra och 

härmat varandras rörelser. De har inspirerats och lärt sig av varandra. 

Vi har sett att olika miljöer har inspirerats till olika rörelser. De har också varit 

tydligt i projektet att rörelse och musik påverkas av varandra. Vi såg att det 

blev skillnad i barnens rörelsemönster beroende på vilken musik de fick 

lyssna på, både när de använde färg, sjalar och utan några ting. Vi tror att 

musiken har gjort varje lärtillfälle mer lustfyllt för barnen. 



11

Vi pedagoger har gjort medvetna val i vårat förhållningssätt. Till en början ville 

vi ta en passiv roll för att inte påverka barnen och för att se vad som händer. 

Under stora delar av projektet har vi varit medforskande och ställt utmanande 

frågor. Vi sätter ord på barnens görande och många barn upprepar de ord vi 

säger, detta främjar barnens språkutveckling. När vi observerat har vi sett att 

barnen använt sig mycket av sitt kroppsspråk, vi har sett att barnen använt 

sig av olika ansiktsuttryck och olika gester genom att t.e.x peka. Barnen har 

kommunicerat mycket med varandra både genom sitt kroppsspråk och det 

verbala språket. 

Barnen har visat mycket glädje under projektets gång. Projektet har skapat 

samspel, kommunikation och många fina möten mellan barnen. 

Corona 

När vi ser tillbaka på utbildningsåret som varit kan vi se att det har varit ett 

speciellt år på grund av den rådande pandemin. Projektet har många gånger 

påverkats av det, på grund av bland annat personalbrist. När vi haft hög 

personalfrånvaro har vi fått planera om dagen och gjort saker som kräver 

mindre personal. Personalens reflektioner och pedagogiska 

handledningstillfällen har även påverkats. Många barn har haft högre 

sjukfrånvaro än tidigare på grund av de restriktionerna som har varit, vilket 

också påverkat projektet. Mycket tid har gått åt till att få en bra organisation 

kring de restriktioner som råder. 
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