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Vi blir till i olika möten. 
Det är i dessa möten vi 
pedagoger analyserar 
hur varje barn kan 
utvecklas till sitt bästa 
jag.

Äggets utvärdering 
Ht 21 - Vt 22 



Inledning  

Under läsåret har vi arbetat med introduktion och att skapa trygga relationer. 
En viktig del i introduktionen har varit att ge barnen förutsättningar att skapa 
relationer till varandra och till miljön. Utbildningen i förskolan ska lägga 
grunden för livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på barn och barnens behov 
där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi pedagoger på 
enheten Ägget och Sporren beslutade att fokusera på digitalitet under 
läsåret. 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 och fås möjlighet att 
utveckla sin digitala förmåga att hantera tekniken för att sedan kunna 
utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till detta för att kunna se och förstå 
konsekvenserna av sitt handlande. Vi tänker att digitalitet är ett samarbete 
mellan det analoga och det digitala där de två kompletterar varandra.

På Ägget har det inneburit att vi (pedagoger och barn) använt oss av ipaden 
som ett verktyg för reflektion. S 3 Ipad, från ett knapptryck till en bild.


Mål från läroplanen  

- Får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig 
trygga i gruppen.


- Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att 
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap.


- Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att 
kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer 
och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala 
verktyg.
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När vi pedagoger planerar och genomför en undervisning så bygger vi 
den på följande teorier: 

Under läsåret har vi pedagoger gått en utbildning som heter En förskola för 
alla. Den innehöll fyra olika moduler och dessa moduler har vi regelbundet 
diskuterat för att se att vi har det levande i utbildningen på Ägget. Vi tog ett 
ställningstagande vad dessa delar betydde för oss på Ägget och på så sätt 
var det en naturlig del i vår utbildning.Vår undervisning bygger på en 
postkonstrukturell teori vilket betyder att vi ser lärandet som något som 
pågår i processer i olika sammanhang och möten.


Vårt ställningstagande - inkludering 

Undervisningen planerades så att alla barn gavs samma förutsättningar. Det 
innebar att miljö och gruppkonstellationer hela tiden byggde på att barnens 
röster blir hörda och att vi pedagoger ser och lyssnar på alla barn. För att 
barnen ska veta vad miljön kan erbjuda behöver introduktionen vara tydlig. 
Likaså gäller att vi pedagoger gör gruppkonstellationer där alla barn får möta 
varandra för att barnet ska känna att det är del av gruppen. När vi planerar 
undervisningen granskar vi vår utbildning för att se att alla barn verkligen 
”blev sitt bästa jag i undervisningen”. Det innebär att man får göra samma 
sak på flera olika sätt. Det känns tryggt för oss pedagoger att vi lutar oss på 
Reggios grundfilosofi att arbeta med de 100 språken. Vi skapar miljön 
tillsammans med barnen, de sätts inte in i en färdig miljö. Vi tar stöd i 
Kjällander  och  Riddarsporre (2019,  s. 168)  som lyfter fram att det  är  
viktigt  att  anpassa undervisningen  efter  individen,  så  att  alla  barn  i  
utbildningen får en positiv tro till lärande och känner sig inkluderade.
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Pedagogiska relationer 

Som vi inledningsvis skrev så har en stor del av undervisningen handlat om 
introduktion. Vi presenterade olika material och genom barnens utforskande 
av materialet kunde vi se hur de utforskade sin omvärld. Varje material har 
fått ta tid och varje material gör att barnen gjorde nya upptäckter. Efter att ha 
fördjupat oss i modulen om pedagogiska relationer såg vi att vi verkligen 
använder oss av dem och att de är en viktig del i introduktionen och i 
undervisningen som helhet.

I den här utvärderingen kommer vi lyfta fram introduktionen av Ipaden.

Vi pedagoger har diskuterat på vilket sätt vi ville implementera Ipaden i 
utbildningen. Vi valde att introducera den som ett reflektionsverktyg där 
barnen gavs möjlighet att återuppleva och förmedla sina upplevelser. Barnen 
har varit med i hela processen, från ett knapptryck till att bilden/filmen sedan 
går att titta på. 


Inventering av barnens erfarenheter av kameran  

- Det finns en knapp som en kan trycka på

- Ipaden går att hålla på olika sätt

- Om jag håller kameran mot dig kommer du se dig själv på bilden

- Det går att se sig själv på skärmen och gapar jag, gapar jag på bilden 

också

- När jag trycker på knappen så låter det


Under introduktionen har barnen tryckt på symbolen som tar kort. 

Det har då varit själva tryckandet som var i fokus. Det var även spännande 
att se sig själva på skärmen utan att trycka på knappen som tar kort. Barnen 
undersökte dessa funktioner var för sig.


 

4



Vatten, vatten bara vanligt vatten? 

Under hela läsåret har vi arbetat med introduktion av material och miljö. 

Vi kunde se att alla barn hade en erfarenhet av vatten vilket förenade barnen 
och skapade en samhörighet. Ur det växte vårt vattenprojekt fram vilket vi 
har fördjupat oss i under läsåret. 


Syfte: Syftet med att arbeta med vatten är att stödja barnen att utforska  
med utgångspunkt i deras gemensamma upptäckter för att främja ett 
inkluderande utforskande. Med Ipaden som redskap ville vi pedagoger 
synliggöra barnens lärprocesser i utbildningen.





  

 

5



Genomförande - inkludering 

Vi pedagoger delade in barnen i olika grupper och dessa grupper var 
dynamiska för att alla barn skulle få möjlighet till olika möten och känna sig 
inkluderade i gruppen och i projektet. Se vårt ställningstagande om 
inkludering på sidan 3.

Barnen fick komma in i vårt vattenlabb och där möttes de av olika redskap 
för att det skulle finnas en variation av utforskandet. Materialen som erbjöds 
hade vi pedagoger reflekterat över för att ge bästa förutsättningar för ett 
inkluderande utforskande.

Frågor vi ställde oss innan vi presenterade materialet var:

Vilka läranden blir möjliga i relation till de material vi erbjuder?


Barnen möttes av  
- Ett vattenbord

- Kannor, silar, slangar, svampar, papper, diskborstar, penslar, material som 

flyter och sjunker.

- Vatten i petflaskor


Vi pedagoger tycker att det är viktigt att förmedla ett hållbarhetstänk, att 
använda vatten med måtta för att inte slösa med en resurs som är 
livsnödvändig.


Utifrån inventeringen i vattenlabbet kunde vi pedagoger se att det skiljde sig 
mellan barnens individuella utforskande om vatten. Det kroppsliga och 
sinnliga undersökandet var centralt. Vi har utmanat barnen på olika sätt i 
olika gruppkonstellationer där de kunde prova samma material på olika sätt 
utifrån sina  egna och kompisars erfarenheter. 

Samtidigt som vi pedagoger utmanade barnen i vattenlabbet hade vi fokus 
på inkludering som förutsätter pedagogiska relationer och tidiga insatser.


Följande rubriker har följt oss genom barnens utforskande i undervisningar i 
vattenlabbet.  


- Alla barn ska få möjlighet att delta, känna delaktighet.

- Lyssna, bli lyssnad på, se och bli sedd.

- Förstå och bli förstådd.

- Respekt mot varandra.


Det är utifrån dessa fyra rubriker vi har fördjupat oss i denna utvärdering. 
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Nedan följer utdrag från reflektioner av våra undervisningar med

utgångspunkt av de ovan nämnda  rubrikerna. 


Alla barn ska få möjlighet att delta, känna delaktighet 
Vi pedagoger delade in barnen i olika grupper och dessa grupper var 
dynamiska för att alla barn skulle få möjlighet till olika möten och känna sig 
inkluderade i gruppen och i projektet.

Beroende på konstellationer vågade barnen ta olika mycket plats.


Lyssna, se, bli lyssnad på och sedd 
- Samspel i utforskandet

- Höjer rösten för att visa att jag vill bli sedd och hörd.

- Imiterar varandras olika utforskanden

- Lyssnar inte när en kompis pratar


Förstå och bli förstådd 
- Förstå materialets funktion i sig självt och i kontakt med vatten.

- Vad händer om jag skvätter?

- Undersökande av pipetter (klämma, släppa för att suga in vatten, trycka 

för att spruta ut vatten)

- Räkna materialet

- Volym

- Flyta och sjunka

- Begreppsuppfattning 

- Systematiskt undersökande av materialet

- Förflyttning av vatten

- Räkna materialet

- Hur ska jag förmedla det jag vill få fram? 

- Hur ska jag göra när en kompis  eller pedagog ställer en fråga?

- Vad är en fråga? 

- Visar gärna kompisar hur en kan använda material
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Respekt mot varandra 
- Lyssna när en kompis pratar.

- Flyttar sig så att en kompis får plats

- Delar med sig av material

- Tar saker från varandra


Barnens reflektion av filmerna från vattenlabbet 

- Fullt fokus på vad som hände i filmen

- Igenkänning av vilka som var med

- Upprepade verbalt och med gester vad de gjorde

-  Glädje


Hur vi gick vidare utifrån ovanstående reflektion 

Vi valde att gå vidare med två spår i undervisningarna utifrån våra 
reflektioner.


1.Skapa förutsättningar där barnen fick möjlighet att i sin egen takt prova alla 
material i vattenlabbet i olika gruppkonstellationer. Precis som vi 
inledningsvis skrev så är introduktion en viktig del i utbildningen. Under 
terminens gång har vi välkomat nya barn till Ägget så introduktionen har varit 
levande under hela året. 


2. Vi har utmanat barnen i alla fyra rubriker. Vi har skapat 
undervisningssituationer där barnen har fått möjlighet att utmanas i detta 
utifrån deras utforskande i vattenlabbet. Fokus för oss pedagoger var att 
möjliggöra kommunikationen mellan barnen.

Det kunde  exempelvis vara att stötta i hur en ställer en fråga, eller hur en gör 
när en ska svara på en fråga. 


Med Ipad som reflektionsverktyg har vi pedagoger kunnat synliggöra såväl 
barnens som våra läroprocesser. Vi har skapat tillfällen där barnen har fått 
reflektera över sin undervisning. Likaså har vi skapat tillfällen där vi 
pedagoger har reflekterat över vår roll. Återigen har utbildningen En förskola 
för alla utmanat oss pedagoger att verkligen gå in på djupet i vår pedagogroll 
och givit undervisningen ett mervärde.  
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Förutsättningar för spännande upptäckter och ett förändrat kunnande 

I den här undervisningen har vi skapat förutsättningar för barnen att i lugn 
och ro få utforska vattenlabbet tillsammans med en kompis. Efter 
undervisningen följde vi upp barnens utforskande genom att titta på filmen 
från undervisningen.Vi tillförde material från vattenlabbet som barnen kunde 
nyttja i kommunikationen vid reflektionen. 
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I följande undervisning har vi skapat förutsättningar för barnen att förstå och 
göra sig förstådd.

Vi pedagoger har diskuterat på vilket sätt vi ska utmana barnen och vilka 
frågor som vi ska ställa som är relevanta och tydliga för undervisningen. I 
undervisningen var barnens utmaning att förflytta vatten från ett ställe till ett 
annat. Vi erbjöd material som både gav motstånd och som var lätta att 
förflytta vatten med för att ge möjlighet till samarbete och kommunikation.


Två barn fick en utmaning att flytta vatten från en balja till en bricka. 
Tillsammans tittade vi först på materialet de skulle använda/prova i 
uppgiften. Sedan gick vi till vattenlabbet. Ett barn öppnade dörrarna åt det 
andra som bar materialet. 

De kom snabbt på att svamparna fungerade bra att flytta vatten med. Det 
ena barnet staplade materialen med hål med på varandra och provade med 
en kåsa om vattnet rann igenom alla hål.

Några dagar senare fick barnen reflektera tillsammans kring utmaningen 
genom att se några korta filmer från tillfället. De tittade koncentrerat på 
filmerna och skrattade när de skrattade på filmerna. Ett av barnen undrade 

om hen hällt vatten då hen såg allt vatten i brickan. Då tittade pedagogen 
och barnen på en av filmerna igen som visade att hen hällde vatten från 
brickan till baljan. (Pedagogen bad barnen göra det när brickan var full, det 
ingick inte i utmaningen.)





  


10



Analys 

Utbildningen En förskola för alla har gett oss pedagoger en möjlighet att 
fördjupa oss i de fyra rubrikerna. En viktig aspekt i att utmana barn i deras 
lärande är att vi pedagoger verkligen förstår innebörden av de rubriker vi 
valde. Därav var de gemensamma träffarna i  studiegrupperna verkligen  
givande för oss pedagoger för att vi på bästa sätt kunde skapa 
lärandessituationer för såväl barn som pedagog. För oss pedagoger har 
utbildningen satt spår på flera olika sätt. Exempelvis så har vi vågat ta plats 
framför kameran och granskat vår roll på ett konstruktivt sätt. Kunskapen vi 
fått genom reflektionerna har hjälpt oss att höja kvaliten på utbildningen. Vi 
har fått fatt i vad vi kunde utveckla och vad det var som gjorde att vi agerade 
som vi gjorde. Vid ett flertal av undervisningar kunde vi se att vi pedagoger 
hade många bollar i luften samtidigt. Genom denna upptäckt utvecklade vi 
undervisningarna för att höja kvalitén.

Exempel på det var:

-  Att undervisningen var väl förberedd med tillhörande material

-  Ipadens placering för att hela rummet skulle synas.

- Vilka frågor var relevanta att utmana barnen i. Hur ställer vi frågor eller           

lyssnar på barnen.

- Är det en tydlig början och slut på undervisningen

- Längden på filmen som vi visade barnen hade en betydande roll för att 

barnen skulle hålla fokus. Detta innebar att pedagoger behövde förbereda 
korta utdrag från filmer.


Introduktionen har varit en viktig del under läsåret då vi har välkomnat nya 
barn under hela året. Det är en trygghet och en förutsättning för lärande att 
vara införstådd med hur materialet används och hur miljön fungerar.

Vi har sett att barnen har omsatt ett förändrat kunnande genom att vi har 
arbetat i olika gruppkonstellationer. Vi har uppmärksammat att barnen 
använder sina egna och varandras olika strategier och förmågor för att förstå 
och bli förstådda. Exempel på det är att barnen får och intar olika roller i olika 
konstellationer samt vilket material de arbetat med. Vid en undervisning har 
ett barn intagit en roll där hen har visat kompisar hur en kan kan göra  medan 
i nästa undervisning vara den som får stöttning. Vi blir till i olika möten. Det 
är i dessa möten vi pedagoger analyserar hur varje barn kan utvecklas 
till sitt bästa jag. Målen som vi valt till detta projekt kan vi på olika sätt för 
varje enskilt barn se att det har skett ett förändrat kunnande. Allt från att 
våga vara delaktig i en undervisning till att instruera kompisar i hur en kan 
arbeta med ett material. Vi pedagoger har lyft barnens förmågor och 
erfarenhet för att bredda och tänka nytt för att barnen ska få fatt i sitt 
förändrade kunnande.
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Hur har vi gjort vårdnadshavare delaktiga 

Äntligen efter ett långt uppehåll på grund av pandemin kunde vi genomföra 
ett möte på plats på Ägget. Det gör skillnad att mötas på riktigt än att se 
varandra på en skärm även om det har varit fantastiskt att det har fungerat 
bra att arbetat via teams. 

Vi har varje månad skickat ut ett månadsbrev samt haft daglig kontakt med 
vårdnadshavare. 

Under mötet berättade vi om vårt projekt och om vår utbildning i allmänhet. 
Det framkom många spännande och intressanta tankar från vårdnadshavare. 
Vi har fått litteratur och material av vårdnadshavare som har berikat lek och 
projekt. Stort tack för ett fint samarbete och engagemang. 




Tankar inför nästa år…….

Fortsätta utveckla digitalitet på olika sätt

Hur kan vi hålla introduktionen levande och samtidigt utveckla och göra 
miljön spännande 

Fortsatt utveckling och fördjupning av begreppen i Skolverkets utbildning.
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