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Ny forskning i ”Hjärnvägar

i förskolan” visar vägen 

– fånga gruppen och 

individen i förskolans 

undervisning

Mer än 20 års erfarenhet av 
gruppbaserat utforskande arbete 

men 
ingen utvärderingen av om det fungerar och i 

så fall hur, för vilka barn?

“Hjärnvägar i förskolan”

Vetenskapsrådet 2015-2018

En interventionsstudie med 
432 barn (4-6 år)
98 pedagoger på 

29 förskoleavdelningar
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Upplägg
• Introduktion: 

Betydelsen av en 
gemensam plats för 
förskolans undervisning

• DIL: Individuellt digitalt 
lärande samt kropp och 
knopp övningar

• SEMLA: gruppbaserad 
undervisning med fokus 
på individen: teori och 
praktik

En gemensam plats för 
undervisningens 

handlingar och tänkande
En plats för lek, upplevelse & lärande 

för barnens olika produktioner av 

många olika möjliga verkligheter 

kring en gemensam fråga. 

Hur är det möjligt?
förundran

kreativ förvirring
uppmärksamhet

utmaningar
problemformulering

Bild: Olafur Eliasson
Verklighetsmaskiner
3.10 2015 – 17.1 2016
Stockholm 

Hur lever, bor och färdas vi i 
framtiden?

En problemställning som är utmanande och 
hållbar över tid som det inte går att hitta 
omedelbara och slutgiltiga lösningar på.

Övergripande problemställning: 

…om 100 år!?

Exeku
tiva 

funkti
oner:
Själv-
kon-
troll

Kreativt och kontrafaktiskt 
– alternativt – tänkande 

och handlande
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Kreativa frirum 
Tänkarrum 

Fina blyertspennor (skiss) (HB/B)
Ståltråd olika sorter, olika diameter och olika material 
Material till ”Mätarhörna”: måttband, tumstockar, 1-meters-rep, 1-
kilo-sten, vikter, kapla eller liknande som t.ex. glasspinnar eller andra 
standardiserade måttenheter, geometriska former (logiska block, 
centimo eller liknande + mätglas för volym), former, instrument att 
mäta tid med (timglas, tidtagarur)
Tegelstenar av papp (många) dvs. vikbara kartonger i olika storlekar –
många att bygga med
Transparenta sjalar (många)
Plockmaterial (slantar, knappar, brickor etc.)
Naturmaterial (släta stenar, kottar, träbitar, grenar, kastanjer)
Smådockor/figurer
Gummisnoddar
Ballonger 
Klädnypor (många, i olika färger)
Gem (många, i olika material)
Hjul av olika slag och storlek 
Ljusbord om det inte finns, gärna bärbara
Ljusslingor av olika längd och med olika färger
Rep/linor/tamp etc. 
Färgade transparanta plastark A4
Häftapparater
Ficklampor + batterier (många) 
Maskeringstejp 
Emballagetejp 
Vävtejp (silvertejp) 
Dubbelhäftande tejp
Textiltejp 
Sugrör 
Silkespapper många olika färger 
Plastmuggar i olika storlek och färg (att bygga med), medicinkoppar
Wellpapp på rulle 
Tyg, garn
Mattvarp
Återbruksmaterial (äggkartonger, kartonger, plastkorkar, plastburkar i 
olika storlekar, papprör, metallföremål, korgar till frukt, transparenta 
förpackningar av alla de slag etc.) 
Kakelplattor i olika storlekar,
Papp-rör bygg/skyddsplast, 

Material och verktyg 
som passar 
frågeställningen…

En socio-
emotionell & 

materiell 
lärandemiljö

Verklighetsskapande 
och kreativa frirum där 
olika verkligheter kan 
produceras.

Digitalt individuellt lärande (DIL)

• Uppmärksamhet

• Att lära sig kontrollera 
kroppen och knoppen

• Spel med Magical Garden: 
interaktivt mattespel

Kropp och knopp-övningar

MAGISKA TRÄDGÅRDEN: 
adaptivt digitalt mattespel

Early Math: centralt arbetsområde i 
läroplanen

– Rum
– Form
– Mängd
– Antal
– Ordning 

Educational Technology Group 
(ETG) Lund/Linköping 
Universitet
The AAA-lab, Stanford 
University

SEMLA
Socio-Emotionellt Materiellt Lärande 

Ett arbetssätt som bygger på det förskolan redan gör: Utforskande 
kreativt lärande med stöd av pedagogisk dokumentation…
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SEMLA
Relationell etik

Estetiskt & 
multimodalt 
utforskande

Kollaborativt & 
individuellt 

stöttat lärande

Inkludering & 
delaktighet

Pedagogisk 
dokumentation

Innehålls- & 
problemfokus

En socio-
emotionell & 

materiell 
lärandemiljö

SEMLA: Socio-Emotionellt 
Materiellt Lärande 

Kulturell
språklig

Socio-
materiell

relationell

Personlig
agens

Bio-
genetisk

Utvecklings- och neurovetenskap

http://earlylearning.ubc.ca/documents/52/
WHO: Total Environment Assessment Model 
for Early Child Development

Dion Sommer & Sofia Frankenberg
(2019)

Från utvecklingspsykologi 
till utvecklingsvetenskap

Vi behöver många 
teorier och metoder 

för att möta och 
stötta barns 

olikheter
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http://earlylearning.ubc.ca/documents/52/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=neuroplasticity&source=images&cd=&cad=rja&docid=3TeGBTsL5-GG2M&tbnid=VUPm5QlVOAiD-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dallasbrainchangers.com/news/2012/07/neuroplasticity-brain-changes-006444.html&ei=yltdUYnbBOiK4gSep4D4Dw&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEWX32pI9i5_cjg6_-IVCIrl1uE1Q&ust=1365159092906269
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=neuroplasticity&source=images&cd=&cad=rja&docid=0bZwxGmCqOphGM&tbnid=THrKiIGMU6VV2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jeremyko.com/2011/08/neuroplasticity-another-reason-to-exercise/&ei=dVtdUfjCAaep4ASJ5YDQBw&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEWX32pI9i5_cjg6_-IVCIrl1uE1Q&ust=1365159092906269
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http://iktsidan.com/2014/02/13/fotografera-
filma-och-dokumentera-i-forskolan-vad-galler/

Hur är SEMLA 
omsorgsfull & lekfull 

undervisning 
i förskolan?

Hur blir SEMLA undervisning för 
grupp och individ? 

Förskollärarna iscensätter 
ett utforskande med 
utgångspunkt från varje 
barns intresse för att bo 
med vatten. 

Koncentrerade 
arbetspass 
Små grupper
Två pedagoger
Dokumentation 
Förberedelser
Efterarbete

Övergripande 
problemställning

Leva med havet! 
- Vattenledningar, 

elektricitet, telefoner, 
posten – hur då? 

- Hur får vi in syre i huset? 
- Vad är en sluss? 
- Vad kan vi äta från havet? 
- Självhushållning – vad är 

det?
- Klimat och miljöfrågor…

- Vad är husen gjorda av?
- Vilken teknik behövs?
- Vilken matematik?
- Hur låter det här?
- Hur luktar det? 

Innehålls- & 
problemfokus

Barnen dokumenterar det de är 
intresserade av

• Dokumen-
tera med 
plattor, 
skissblock 
och pennor

• Visa och 
förklara för 
andra

• Göra egna 
instruktions-
filmer

Etiken
- Fråga först!

- Stopphanden!

- Säga ”nej”, ”ja” 
eller ”om en 
stund”!

- Inte hela tiden 
och överallt: 
tänk igenom 
när, varför & 
hur!
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Pedagogernas dokumentation

• Enskilda 
barns 
utvecklings-
och 
lärprocesser 

• gruppens
process 

• betydelsen 
av den 
materiella 
och 
socioemotio
nella miljön

• Etiken:
- Fråga först!
- Inte hela tiden 

och överallt: 
tänk igenom 
när, varför & 
hur!

- Radera och 
sålla med
barnen

- Barnens 
inflytande över 
egen mapp

Kollaborativt och individuellt 
reflektionsarbete kring dokumentation

• Olika former 
& platser för 
reflektions-
arbete: i 
grupp, enskilt, 
och barn 
tillsammans 
med 
pedagoger

• Arbetslagets
reflektioner 
och analyser

• Etiken

- Analys ihop
med barnen 
individuellt & i 
grupp

- Barnens 
inflytande över 
vad som ska 
reflekteras 
över och visas i 
grupp

SEMLA
Relationell etik

Estetiskt & 
multimodalt 
utforskande

Kollaborativt & 
individuellt 

stöttat lärande

Inkludering & 
delaktighet

Pedagogisk 
dokumentation

Innehålls- & 
problemfokus

En socio-
emotionell & 

materiell 
lärandemiljö

SEMLA: Socio-Emotionellt 
Materiellt Lärande 

Mer information om 
”Hjärnvägar i förskolan”, om SEMLA, om Pedagogisk 

dokumentation samt kontakt med oss!

Mer om ”hjärnvägar” på UR Play

https://urplay.se/program/212976-ur-samtiden-forskolesummit-2019-
hjarnvagar-i-forskolan

Mer om ”hjärnvägar” på Stockholms Universitet, BUV institutionen.

https://www.buv.su.se/hjarnvagar/om-projektet/

Mer om SEMLA på UR Play:

https://urskola.se/Produkter/202185-UR-Samtiden-Forskolesummit-
2017-SEMLA-ett-arbetssatt-for-forskolan

Mer om Pedagogisk dokumentation mm på Förskolesummit.se:

http://www.forskolesummit.se/

Kontakt
Anna.palmer@buv.su.se; Hillevi@buv.su.se; 
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