
Sporrens projekt om att förstå och göra sig förstådd    
Läsår 21/22     

”Så här 
gör jag! 

”Hur gör 
du?”

”Så här 
gör vi!”



Inledning 
Kommunikation, samspel och relationer i barngruppen är en viktig och stor del i barnens 
utveckling och lärande på förskolan. Undervisningen ska stimulera, inspirera samt utmana 
barnen vidare i samspelet oavsett i vilket sammanhang. Barnen lär sig genom sitt 
utforskande, i leken och genom att få iaktta, samtala och reflektera. För att växa och hitta 
många strategier för att utveckla sig som person är det en förutsättning att få möta en 
utmanande miljö som inspirerar till lärande och lockar till aktivitet, där det ska finnas ett 
stort utrymme för barnens egna intiativ. 


Bakgrund 
Vid höstterminens start välkomnades nya barn och pedagoger till Sporren. Vi pedagoger 
har därför lagt stort fokus på kommunikation och samspel för att skapa nya relationer 
med varandra och till material. För att möjliggöra detta och utmana barnen valde vi att 
arbeta med material som barnen sällan väljer i ateljén. Vi introducerade 
återvinningsmaterial och kreativt material så som pappersrullar, kartong, 
miniförpackningar, metallhållare för värmeljus, vaddkulor, piprensare, sugrör, snöre, garn 
och mosaik, mm. 


Syftet  
Att utmana barnen att utveckla och skapa nya relationer till kreativt material och till 
varandra.


Mål från Läroplanen 2018 
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.  

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera 
och ge uttryck för egna uppfattningar,  

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala 
om… 

• få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och 
tekniker, såväl digitala som andra. 



Forskning 
Läsår 2021/2022 har pedagogerna på Fasanen arbetat med en fortbildning från 
Skolverket, Specialpedagogik för lärande. Inom fortbildningens moduler har pedagogerna 
på Sporren valt att fördjupa oss i differentierad undervisning och förstå och göra sig 
förstådd. 


Differentierad undervisning  
Innebär att barn arbetar inom eller riktar uppmärksamhet mot samma ämnesområde eller 
uppgift men att undervisningens innehåll, processer och produkter varierar och anpassas 
efter barns olika behov, i syfte att inkludera alla barn i undervisningen.  Innehåll avser vad 
barnen ska arbeta med. Processer handlar om hur barnen arbetar, så som 
undervisningens aktivitet, gruppens storlek, gruppkonstellation, plats/rum för lärande och 
tempo. Produkter avser hur barn visar eller delar med sig av nya kunskaper och förmågor 
till andra barn och pedagoger tex med hjälp av digitala verktyg  (En förskola för alla: 
Inkluderande undervisning och arbetssätt, Johanna Lundqvist, 2021).


Förstå och göra sig förstådd 
Alla barn utvecklas och lär i relationella processer som innehåller två riktningar att förstå 
och göra sig förstådd. Lärandet är en kommunikativ och dialogisk handling. Barn strävar 
efter att förstå andra människor och sin omvärld, men för att kunna utveckla sin förståelse 
behöver barnet kunna göra sig förstådd i möten med andra. Barn och vuxna 
kommunicerar och gör sig förstådda på olika sätt både verbalt och med kroppsliga 
uttryck (gester, ögonkontakt, miner och leenden). Redan från födseln har vi lär oss 
använda och tolka kroppsliga uttryck, detta är något vi fortsätter utveckla genom hela 
livet i samspel med andra (Pedagogiska relationer, Sven Persson, 2021)


Lärande samtal 
Lärande samtal är en samtalsform vars syfte är att utforska, fördjupa och förstå ett 
dilemma, en fråga, ett fenomen eller ett föremål, utan att ge varandra tips och lösningar. 
Samtalets består alltid av en samtalsledare, vars syfte är att fördela ordet mellan 
deltagarna och låta alla komma till tals utan att bli avbruten. Samtalsledaren stödjer 
deltagarna i att ställa fördjupande frågor (Skolutveckling genom samtal, Hans-Åke 
Scherp, 2020)

 



Metoder vi använt oss av i undervisningen  

• Samtal och berättande genom lärande samtal 


• Intervjuer enskilt och i grupp och med digitala verktyg


• Kroppsliga uttryck - charader 


• 3D skapande 


Genomförande 
Inledning 
En viktig del i samspel och relationsskapande på Sporren är kommunikation genom 
samtal, lek och dialog. Vi har uppmärksammat att barnen behöver utmanas vidare i att 
ställa frågor för att förstå och inkludera varandra. Vi kommer lyfta tre delar under följande 
rubriker. 3D skapande, vad är en fråga/intervjuer och charader. 


Del 1 - 3D skapande 
Barnen har arbetat i ateljén i mindre grupper där de fått som utmaning att planera, utföra, 
samtala och dokumentera sitt skapande. 


Planera 

Under planeringsfasen har pedagogerna utmanat barnen i dessa frågor,

- Vad och hur vill du göra?  
- Vad behöver du för material?  
Barnen har visat och berättat vad de vill göra och vilket material de behövt för att utföra 
sin figur. 


Utföra  
Under utformningen av figuren har barnen utmanats i hållfasthet/hållbarhet.  Pedagogerna 
har utmanat barnen i dessa frågor

-  Hur ska du sätta ihop delarna? 
-  Var ska de sitta? 
-  Hur ska du gå till väga? 



Barnen har utmanats i att fundera ut hur de tex ska göra för att figuren ska bli lila, hur de 
ska få fast garnhåret (hållfasthet), eller hur figurens klänning ska anpassas till figurens 
kropp? (volym). Hur sätter jag ihop delarna så att figuren ska kunna stå upp? 

Pedagogerna har utmanat barnen i att använda sig av olika slags hållfasta 
monteringstekniker genom olika material som limpistol, limstift, tejp, tråd och målarfärg. 
Barnen upptäckte under skapandets gång att material som sätts på blöt färg fastnar på 
figuren när färgen har torkat och att limpistols limmet är en effektiv teknik då det torkar 
fort och torkar fortare när barnen blåser på limmet. När barnen arbetade med limpistolen 
använde de pedagogen som ett verktyg/som en förlängd arm. Med tiden började barnen 
använda limpistolen utan hjälp av pedagog. 


 



Samtal och dokumentation 
Samtal i undervisningssituationen 
Barnen har använt sig av både spontana samtal och samtal med stöd av pedagog. 

Med spontana samtal menar vi är samtal som sker under skapandeprocessen med andra 
barn och pedagoger. Samtal med stöd av pedagog innebär att pedagogen riktar barnens 
uppmärksamhet mot varandra i gruppen och stöttar barnen i att fråga om hjälp, få tips 
eller förslag, tex var har du hittat den? Hur fick du fast din hatt? 


Reflekterande samtal i grupp

Vid återkommande undervisningstillfällen har pedagogerna utmanat barnen att reflektera 
över sitt och andra barns skapande av 3D figurer, för att uppmärksamma alla barns 
produkt, samtala om hur processen har sett ut och att lära av varandra. Detta har gjorts 
genom lärande samtal där pedagogen agerade samtalsledare, som inspirerade till nyfikna 
samtal där frågorna hade en central plats och skapade engagemang. 


Barn ett intervjuas av barn två, tre och fyra tillsammans med en pedagog.  
Pedagog - ”Berätta om din figur”  
Barn ett - ”Där limmade jag och så målade jag på, så kom det lite gult här på och tejpade 
här…” (Pekar på sin figurs olika delar)  
Pedagog - ”Okej, är det något ni skulle vilja fråga om hens figur?” (Frågar de andra i gruppen) 
Barn ett - ”Jag limmade ögonen där och där” 
Pedagog - ”Är det där ögonen? Vad är det där för något?” (Pekar på figuren) 
Barn ett - ”Jag vet inte” 
Pedagog - ”Har ni frågor till hen?”  
Barn två, tre och fyra sitter tysta och observerar. 

Barn två - ”Jag tänker, jag ska tänka”  



Digital Intervju  
Barnen har utmanats i att intervjua en kompis genom att använda sig av 
inspelningsfunktionen på Ipaden. Barnet som intervjuade styrde samtalet framåt genom 
att använda sig av frågor och uppmaningar samtidigt som hen regisserade/instruerade 
det barnet som blev intervjuad. Även det barnet som blev intervjuad frågade vad 
intervjuaren ville veta.


Barn ett intervjuar barn två med hjälp av ipadens videofunktion 
Barn ett - ”Säg då! Säg om den”

Barn två - ”Det här är en pool” 

Barn ett - ”Ja” 

Barn två - ”Det här är en dusch, bredvid poolen” 

Barn ett - ”Jaha och sen?” 

Barn två - ”Duschen är ett lock på poolen”

Barn ett - ”Så skyddar den vattnet så att det ska va varmt så att det inte ska bli kallt?” 

Barn två - ”mm”




Barn tre intervjuar barn fyra med hjälp av ipadens videofunktion 
Barn tre - ”Börja” 

Barn fyra - ”Den här lilla gubben ska försöka åka igenom rutschkanan och den är lite, den ska 
försöka det och den kan, den kommer kunna” (Visar funktionen) ”Och sen ska jag försöka och ska 
måla lite rosa och lite lila först också” 
Barn tre - ”Sen?”

Barn fyra - ”Vad är du nyfiken om?”

Barn tre - ”Vad är den här stora för något?” (Pekar på figuren) 

Barn fyra - ”Det är en glass”

Barn tre - ”Jaha, varför har du gjort en glass?”

Barn fyra - ”Det här är också glass”

Barn tre - ”Jaha, varför har du gjort jättemycket glassar?” 

Barn fyra - ”För att de ska sitta här om man blir hungrig” (Sätter fast en glass i rutschkanan)


Del 2 - Vad är en fråga?  
Under tidigare reflekterade samtal i mindre grupp i skapandet av 3D figurer märkte vi att 
barnen använde sig av få strategier under samtalen. En strategi barnen använde sig av 
var att ge idéer på vad figuren kunde göra, samt tog över berättandet av processen 
istället för att lyssna och ställa nyfikna frågor till den som blev intervjuad. 

Pedagogerna ställde sig frågan hur kan vi utmana och bredda barnens samtalsstrategier, 
där frågor och lyssnande tar en större plats? Pedagogerna utgick ifrån följande frågor: 

- Vad är en fråga?  
- När använder barnen frågor? 
- Hur ställs frågorna?  
För att ta reda på barnens erfarenhet av frågor intervjuades de två och två.


Vad är en fråga?

S - ”En fråga är, det kan vara vad som helst. Tex kolla här!” 


Om du vill fråga något hur gör du då?

S -  ”T.ex, att du knackar på armen, på en kompis. Vill du leka med mig?” 
Sa -  ”Ska vi äta äpple tillsammans?”

V - ”När jag frågar en kompis så säger jag. Får jag fråga dig någonting?” 
S -  ”Om jag frågar V så säger jag V kan vi leka? Om det är någon annan så säger jag på 
annat sätt.” 



Hur ställer du en fråga utan att använda ord? Hur kan vi prata utan att använda ord?  

N och E höll för munnen och E pekade på legot och P gick dit. E fortsatte att peka på 
legot. Sen började E ge P legobitar och de började bygga tillsammans. 

N gav några legobitar till P och P ville ge några legobitar till N.

N skakade nej med huvudet och P visade en annan legobit och N nickade ja till svar.


Vi - "Kan teckna”


S - Visar med kroppen och börjar teckna vad hen vill fråga. S visar tecken för bebis och 
visar en cirkel med fingret, som hen sedan blåser på.

P -  "Du vill berätta att du vill leka familj och bebisen fyller år?”

V -  Visar med kroppen att de vill leka zombie och sen att de ska dansa. V och S visar att 
P ska gå till soffan genom att ta P med sig dit.


Del 3 - Kroppsliga uttryck - charader  
Vi har uppmärksammat att barnen behöver utmanas i att ställa frågor för att förstå och 
inkludera varandra. En metod vi pedagoger valt att utmana barnen vidare i är kroppsliga 
uttryck. Barnen har bland annat utmanats i charader på olika nivåer och svårighetsgrader.

Charader som: 

- Gissa vad jag är? 
- Gissa vad jag gör? 
- Gissa vad jag är och vad jag gör? 
- Vad behöver jag din hjälp med? Barnen utmanas genom att berätta för sin kompis vad 

det behöver hjälp med, t.ex, Kan du hjälpa mig och knyta skorna?

Charaderna genomfördes i grupp där ett barn i taget visade och gjorde sig förstådd 
genom kroppen. Barnen har också tillsammans utmanats i att ”kroppstolka” de olika 
charaderna. 

Så här gör jag, hur gör du? Så här gör vi!




Barn ett visar charad för barn två, tre, fyra och fem 
Barn ett gör en pendlande sparkrörelse med benet.

Barn två - ”Fotboll!” 
Barn tre - ”Fotboll!” 
Barn två - ”Spela fotboll!” 
Barn ett nickar ja.

Barn tre - ”Jag visste att det var fotboll” 
Barn ett blir jätteglad och hoppar upp och ner. Barn två och tre går fram till barn ett och kramas.

Pedagog - ”Nu är det barn fyras tur. Vad var det på ditt kort?” 
Barn fyra - ”Vovve” (Viskar till pedagog)

Pedagog - ”Hur kan du visa det med kroppen?” 
Barn fyra sätter sig på huk och hoppar upp.

Barn två - ”En groda!” 
Barn tre - ”En hund!” 
Pedagog - ”Ja!” 

Katter

Spela fotboll



Vårdnadshavares delaktighet  
- Månadsbrev 

- Utvecklingssamtal 

- Dagliga samtal 

- Föräldramöte 

- Vernissage 


Under föräldramötet skapade vårdnadshavare egna 3D figurer



Analys 

Process och produkt 
Barnens process till att lära sig något är centralt i vårt arbetssätt. Vi pedagoger har 
reflekterat över differentierad undervisning och hur vi kan arbeta med det på Sporren, där 
begreppet produkt lyfts. Produkter avser hur barn visar eller delar med sig av nya 
kunskaper och förmågor till andra barn och pedagoger (En förskola för alla: Inkluderande 
undervisning och arbetssätt, Johanna Lundqvist, 2021). Produkten i vårt arbetssätt syftar 
till något konkret som barnens 3D figurer. I intervjuerna har barnen mötts kring figurerna 
och reflekterat kring skapandeprocessen. I detta sammanhang har produkten varit viktig 
och barnen äger sin produkt. Barnen har beskrivit funktionen för varandra och samtidigt 
reflekterat över sin egen produkt och kan förstå sin figur från en kompis eller pedagogs 
perspektiv. Under dessa undervisningssituationer har frågor varit centralt. Ipadens 
kamerafunktion har bidragit till ett fördjupande undersökande av olika perspektiv genom 
att barnen har fotograferat, regisserat och ställt frågor när de intervjuat varandra. 


Att ställa frågor 
I både enskilda och i gruppintervjuer var det lättare för barnen att ställa en fråga och 
samtala om något konkret som 3D figuren. Barnen kan fråga om det konkreta, men har 
inte lärt sig att ställa följdfrågor (komplexa frågor). Barnens egna erfarenheter påverkar 
valet av frågor. Pedagoger ställer ofta frågan ”vad har du gjort?”. Barnen imiterar ofta oss 
vuxna och bidrar till hur de i sin tur ställer frågor. 

Därför är det viktigt att vuxna inspirerar, varierar och breddar frågor vi ställer till barnen. 


Pedagogerna upplever också att det har varit lättare att ställa frågor kring barnens 
konkreta 3D figurer. När vi intervjuade barnen två och två kring deras förståelse av frågor, 
vilket är abstrakt, var vi tvungna att omformulera och anpassa dessa i flera led för att 
barnen skulle förstå. Pedagogerna har ett flertal gånger samtalat om hur frågorna ska 
ställas, genom att reflektera över ordval och begrepp inför olika undervisningar. 

Under intervjuerna upplevde pedagogerna en viss osäkerhet hos barnen att de skulle 
göra och svara fel, det blev en laddad situation. Barnen antog att något förväntades av 
dem och blev osäkra på vad de skulle svara. Vilket kan bero på att de inte är vana att bli 
intervjuade. Det är viktigt att vi fortsätter med denna metod så att den blir mer 
avslappnad. 




När barnen intervjuade varandra två och två med hjälp av ipaden upplevde vi pedagoger 
att barnen hade lättare att ställa frågor och stöttade varandras frågeställningar. 

Barnens förmåga att ställa frågor till varandra har ökat i den fria leken. De har även visat 
större intresse och förståelse för olika barns sätt att göra sig förstådda. 


Att förstå varandra genom kroppsliga uttryck. 
Genom att vi pedagoger utmanade barnen att använda sig av charader för att förstå 
varandra upptäckte vi att barnen använde strategier som imitation och repetition. Barnen 
stöttade och gjorde gemensamma charader. Genom detta utvecklades charadernas 
innehåll. Här har vi pedagoger haft en viktig roll i att kunna utmana barnen att våga visa 
charader, visa egna påhittade charader, kombinera djur med ett verb, som tex en katt 
som äter glass och en mask som badar. Vi har även utmanat barnen i att visa charaden 
på ett annat sätt för att kompisarna ska kunna förstå genom nya rörelser, ljud och verbala 
beskrivningar. 

Genom att barnen har fått repetera samma charad har barnen med pedagogens stöd 
kunnat genomföra charader som varit svåra och nya för dem. Charader i undervisningen 
har lett till att barnen börjat kommunicerat mer genom kroppsspråket och tolkat 
varandras kroppsspråk på enheten. 


Slutsats 
Vi pedagoger har sett hur viktigt det är att berika barnens olika strategier för att göra sig 
förstådd och att förstå andra som vi tar för givet. Ett barn med många kommunikativa 
strategier är ett rikt barn. Ett barn som kan välja ut en strategi ur sin verktygslåda till det 
som passar bäst i en specifik situation. 


Viktiga tankar till nästa år  
Fortsätta med Lärande samtal, kommunikativa färdigheter, digitalitet.




