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Undervisning i  förskolan

Med förskolans reviderade läro
plan, Lpfö18, har begreppen 
utbildning och undervisning 

förts in i förskolan. Nya begrepp som 
 tagits från skolans värld och som behövt 
definieras för förskolan.

Skolverket har uppdragits att definiera 
betydelsen av dessa begrepp för förskolan. 
Ordet verksamhet har bytts ut till utbild
ning, utbildning pågår hela tiden i försko
lan, hela barnens dag. I utbildning ingår 
undervisning. Förskollärarens ansvar för 
undervisningen förtydligas, likaså ges 
 leken en central plats i utbildningen.

Undervisning som stimulerar och 
 utmanar barn till lärande är viktig för 
 barnens fortsatta skolgång. Barnens  
del aktighet och inflytande över vad som 
 händer i förskolan skapar intresse och bidrar till lärande. 
Förskollärare som tillsammans med arbetslaget använder 
 barnens nyfikenhet och lek till undervisning och lärande,  
lägger en god grund för barnens fortsatta utveckling. Om man 
tidigt vänjer sig vid att exempelvis resonera matematiskt och 
 använda matematiska begrepp så finns goda förutsättningar  
för att det ska vara lustfyllt och spännande att utmanas i sitt 
 matematiska tänkande genom skolåren.

Leken har alltid varit viktig i förskolan men får nu en central 
plats i läroplanen. Där betonas att det är viktigt att ge tid för 
 barnens lek men också att vuxnas förhållningssätt genom 
 uppmuntran till lek och delaktighet i leken visar på lekens 
 betydelse för barnens lärande.

Ni får ta del av hur några av våra förskolor arbetar 
utifrån  förskolans reviderade läroplan. Hur de 
 arbetar med de olika  ansvar och roller som 
 läroplanen tydliggör och hur man arbetar  
med delaktighet och inflytande.

Det sker fantastisk undervisning och utbild
ning på våra förskolor i Linköping varje dag. 
Alla ni som arbetar i förskolan gör skillnad 
för varje barn så de får förutsättningar för 
sitt  livslånga lärande. 

#förvarjebarn 
#förvarjeelev
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del aktighet 
och inflytande 
bidrar till  
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När den reviderade läroplanen för förskolan presenterades blev det debatt om  
begrepp som utbildning, undervisning och digitalisering. Men nu är frågetecknen 
uträtade menar forskaren Ingrid Engdahl som deltagit i arbetet med läroplanen.

I den reviderade läroplanen för för
skolan, Lpfö 18, finns flera nya 
inslag som gör att den är mer i 

takt med tiden. Texten genomsyras av 
att Sverige är ett mångkulturellt land. 
Förskolan ska vara en social och kul
turell mötesplats som förbereder bar
nen för ett liv i vårt samhälle.

FN:s barnkonvention har inte fun
nits i förskolans läroplan tidigare. 
Vid årsskiftet blir den 

en del av 
svensk 
lagstift

ning och 
den är en av de viktiga, nya 

inslagen i Lpfö18. Nu ska bar
nen få lära sig att det finns en 
barnkonvention, att barn har 
rätt att få komma till tals och 

ha delaktighet och inflytande. I 
praktiken innebär det att bar

nen har rätt att vara med och 

 planera och påverka vardagen i för
skolan.

– Hur stor förändring det innebär  
i förskolorna varierar, det beror på i 

vilken utsträckning man hittills har 
tagit till sig barnens tankar och åsikter 
i det dagliga arbetet, säger Ingrid 
Engdahl som är docent vid Stock
holms universitet. Som forskare har 
hon varit med i en referensgrupp som 
följt arbetet med den reviderade läro
planen och lämnat synpunkter.

Digitalisering är ett nytt inslag  
i läroplanen som har väckt mycket 
debatt. Barn lever i en värld  

där människor  
använder  
digitala 
verktyg 

hela tiden, 
och dessa ska 
intro duceras till 
barnen. Personalen 
kan till exempel 
använda mobil
telefoner eller lär
plattor för att doku
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1. Förskolans värdegrund och uppdrag
GRUNDLÄGGANDE VÄRDENFörskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen 
(2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränk
barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska 

i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned
sättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning 

till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 

intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveck

ling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt 
framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som 
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 
 barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHETVar och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde 
och verka för en hållbar utveckling.
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och 
omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse 
i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet 
att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors 

 förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. För
skolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet 
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av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att 

utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk 

och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Av lagen 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår att de nationella 

minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna är även 

ett urfolk. Av språklagen (2009:600) framgår att de nationella minoritetsspråken är 

finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

SAKLIGHET OCH ALLSIDIGHET
Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som verkar i förskolan ska 

 samtidigt hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan  

och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden. Förskolan ska uppmuntra 

 barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens 

åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna upp

fattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla 

 tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och ickekonfessionell.

Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om 

något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som 

förebilder.

EN LIKVÄRDIG UTBILDNING
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.  

Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn 

i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och 

att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för 

samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska 

kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kun

skaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar be höver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är 

utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna 

behov och förutsättningar. 

Läroplan för förskolan
Lpfö 18

FÖRSKOLAN
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Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjlig heter, 

oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka köns

mönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organi

serar ut bildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som 

ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och 

lär till sammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma 

 möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. 

FÖRSKOLANS UPPDRAGHelhetssyn
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 

och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete 

med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana 

barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling 

och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat 

eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskol

lärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det mål

inriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett 

särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen 

medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling 

och lärande.
Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust 

att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att 

tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och 

förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 

utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet 

och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. 

Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.
Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den 

främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en 

god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade 

efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera 

dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, 

lek och kommunikation. 
Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. 

Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lek mönster 

 ac mdf
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Reviderad läroplan för förskolan tar vara på  
barnens lek och säkrar plats för utbildning
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mentera förskolans verksamhet och i 
samband med det involvera barnen i de 
möjligheter som  digital teknik ger.

– Debatten om skärmtid är  
inte relevant för för skolan. Det handlar 
inte om att sätta barnen framför skär
mar som  någon slags barnpassning,  
säger Ingrid Engdahl.

Att förskolan ska stödja barns språkut
veckling är inget nytt, men i den revide
rade läroplanen understryker man att 
det speciellt handlar om svenska. Barn 
ska även fortsättningsvis få stöd i sitt 
modersmål men nu ska förskoleperso
nalen aktivt arbeta för att barnen ska 
utveckla en god och rik svenska. Det 
innebär att man ska följa varje barns 
språkutveckling vad gäller ordförråd 
och förmåga att resonera abstrakt. Detta 
gäller även för barn som talar något av 
Sveriges minoritetsspråk.

Ingrid Engdahl lyfter fram ett annat 
område i läroplanen som ligger henne 
extra varmt om hjärtat, hållbar utveck
ling.

– Förskolans uppdrag har fördjupats 
på det här området, i allt vi gör ska vi 
verka för en hållbar utveckling.

Här slår barnkonven
tionen tydligt igenom. 
Barnet är en samhälls
medborgare som ska ut
veckla en förståelse för 
hur människors val i var
dagen kan bidra till en 
hållbar utveckling. I det 

prak tiska  arbetet är det bra att ta upp 
 saker som barnen ser och hör i samhället.

–  Har ni hört talas om någon som 
 heter Greta? Utifrån den öppna frågan 
kan man prata om varför miljontals barn 
strejkar på fredagar, säger Ingrid 
Engdahl.

I den reviderade läroplanen har för
skolan fått två nya begrepp tagna från 
skolans värld: Utbildning och undervis
ning. Skolverket har fått i uppdrag att 
definiera vad begreppen betyder i för
skolan, och vad gäller utbildning är det 
lätt. Man har helt enkelt bytt ut ordet 
verksamhet mot utbildning. När försko
lan är öppen så pågår utbildning hela 
tiden, i leken och i allt annat som pågår.

Begreppet undervisning har däremot 
väckt mycket debatt, det har hittills varit 
starkt förknippat med skolan. Enligt 
Lpfö18 ska barn i förskolan få undervis
ning som ska vara holistisk, rolig, trygg 

och lärorik. Den ska präglas av lek och 
eget utforskande, och kan vara planerad 
eller uppstå spontant.

– Det gäller att hitta en bra balans 
 mellan vad vuxna planerar och vad bar
nen kommer med. Det finns mycket 
forskningsstöd för att barn lär sig i dialog 
med vuxna.

Undervisning i förskolan bygger på 
målstyrda processer och det är förskol
lärarnas ansvar att planera för det. Men 
det är inte enbart förskollärare som ska 
genomföra undervisningen, annan per
sonal kan medverka efter kompetens.

Vad gäller lekens roll i förskolan har 
pendeln svängt. Sedan 2010 har man haft 
mycket fokus på barnens kognitiva ut
veckling och pratat om ämnesinnehåll, 
språk, matematik och teknik. Men i 
Lpfö18 lyfter man fram lekens betydelse.

– Jag är lekforskare och är mycket glad 
för att leken har fått en starkare position 
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stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur 

detta kan påverka hälsa och välbefinnande.Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om 
företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse 

för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDEFörskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till 
att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg 
om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse 
och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i 
gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upp
täcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper 

och erfarenheter. 
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbets

sätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskaps utveckling 
utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 
estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens 

lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Olika aspekter på 
kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt 

begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdig

het och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete 

ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan 
 barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse 

för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att 

inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och 
progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning.
Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska 
få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och 
reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge 
dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen 

ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem 

och omsätta idéerna i handling. 
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2. Mål och riktlinjer

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade 

kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling 

och lärande.

Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med 

målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där 

förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg 

omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan 

anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

2.1 NORMER OCH VÄRDEN
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling i olika sammanhang.

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs

frågor i vardagen,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

och

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att

• barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

• tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, 

• aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter 

till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

• utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.
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2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De 

behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin 

situation,

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut  

i enlighet med dem.

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att varje barn

• får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Arbetslaget ska
• främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

• respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt 

säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck 

i utbildningen,

• främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

• säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen 

oavsett könstillhörighet, och 

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle.
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och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att 

 barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och upp

fattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att 

bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. 

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter 

sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare 

vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande 

och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har 

förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med 

hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen. 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera 

och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra 

människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera 

barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att 

tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att 

hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 

arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens 

utveckling, lärande och välbefinnande. 

Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som 

någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma 

lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller 

leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan 

 faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar 

lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen 

mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Kommunikation och skapande

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför 

lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp

muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika 

sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla 

sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. 

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i 

olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på 

sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, 

söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort infor

mationsflöde och kontinuerlig förändring. 
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Arbetslaget ska
• visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där 

barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet,

• samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och 

 kränkande behandling,• medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,• stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda 

ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
• uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras 

uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, 

och 
• samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i för skolan 

med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvars kännande män

niska och samhällsmedlem.

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och 

sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för 

utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, 

erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas 

tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin 

 kroppsliga och personliga integritet,• självständighet och tillit till sin egen förmåga,• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå 

 rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och 

ge uttryck för egna uppfattningar,• fantasi och föreställningsförmåga,• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur 

 viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå 

sin omvärld,peJMlg n
” Enligt Lpfö18  

ska barn i förskolan  
få undervisning  
som är holistisk,  
rolig, trygg och lärorik. 
Den ska präglas av lek 
och eget utforskande.
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KORTINTERVJU:   
Ingela Hultin Sabel, områdeschef för förskoleområde sydost  
Helén Pettersson, områdeschef för förskoleområde nordväst 

”Väva in undervisningen  
   i leken – mer komplext”
Begreppet undervisning är nytt i förskolan och förskol
lärarna har ansvar för att omsätta det i praktiken. Men  
de är inte ensamma i sin nya uppgift, det finns stöd
strukturer kring dem.

Ingela Hultin Sabel och 
Helén Pettersson stödjer 
rektorerna i Linköpings 

kommun i arbetet med den 
reviderade läroplanen för 
 förskolan, Lpfö18. Rektorerna 
ska i sin tur stödja förskol
lärarna i deras uppdrag.

Läroplanen lägger större an
svar på förskollärarna att föl
ja varje barns utveckling och 
planera för att det ska ut
vecklas vidare. Barnet ska ut
manas där det befinner sig. 
Det ska ske genom undervis
ning, ett begrepp som har 
skapat viss förvirring eftersom det för tankarna till skolans arbetssätt. 

– Det gäller att skilja på undervisning i skolan och i förskolan, det är inte  
samma sak. I förskolan handlar det om att upptäcka saker tillsammans. 
Undervisningstillfället kan uppstå planerat eller spontant, säger Ingela Hultin Sabel.

– Undervisning i förskolan ska leda till att varje barn har en progression i sitt 
 lärande. Det räcker inte med att gruppen utvecklas. Men undervisningen sker  
i grupp, så det är inte så enkelt, säger Helén Pettersson.

Barnens utveckling måste dokumenteras annars kan förskollärarna inte följa den. 
Men det finns inga uppnåendemål i förskolans läroplan. Det viktiga är att varje 
barn har en rörelse i sitt lärande.

– Samtidigt är förskolans kompensatoriska uppdrag lika viktigt som förr.  
Barn som kommer från speciella hemförhållanden kan behöva röra sig framåt  
i en snabbare takt, säger Helén Pettersson.

Förskollärarna har ansvar för att undervisningen planeras, men den kan  
genomföras av annan personal. Det innebär att förskollärarna ska leda sina 
 kollegor, och det är en ny situation för dem. 

Leken har fått en mer framträdande plats i Lpfö18. Det är en förändring jämfört 
med tidigare, 2010 förtydligade man ämnen som teknik och matematik i förskolans 
läroplan. Men nu understryker man att leken är ett verktyg för undervisning.

– Nu ska man väva in undervisningen i leken, och det är en mer komplex 
 uppgift, säger Helén Pettersson.

– Men på flera förskolor är man redan igång med att utveckla leken och  
omsätta läroplanens innehåll i praktiken, fortsätter hon. Johan Sievers

” Varje barn har en progression 
i sitt  lärande. Det räcker inte 
med att gruppen utvecklas. 

Foto:  Lennart Lundw
alli läroplanen. Nu betonar man att leken är 

en arbetsform som bidrar till barns per
sonliga, sociala och kunskapsmässiga 
utveckling, säger Ingrid Engdahl.

Det ska finnas tid, rum och ro för lek. 
Det kan vara lek som barnen själva tar 
initiativ till eller som initieras av vuxna. 
Barn lär sig mest när de leker.

Med den reviderade läroplanen har 
förskolans personal fått ett svårare och 
mer preciserat uppdrag. Det kommer 
samtidigt som många förskolor har fått 
större barngrupper och det är svårt att 
rekrytera utbildad personal.

– Det är dålig timing. Jag tänker att 
förskolans honnörsord, att utbildningen 
ska vara rolig, trygg och lärorik, gäller 
även för personalen. Jag tror att man ska 
jobba på och ha så roligt som möjligt. 
Det finns en glädje i att ha ett arbete där 
man hela tiden kan bli bättre, säger 
Ingrid Engdahl. Johan Sievers

 TEMA Förskolans förnyelse

Foto:  Adrijana Višnjić-Jevtić

Ingrid Engdahl
Docent•  Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen,  Stockholms universitet
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2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De 

behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin 

situation,

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut  

i enlighet med dem.

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att varje barn

• får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Arbetslaget ska
• främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

• respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt 

säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck 

i utbildningen,

• främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

• säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen 

oavsett könstillhörighet, och 

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle.
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2.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet 

med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att för

bättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfaren

heter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika mål

områdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter 

och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de 

upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam

hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges 

bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att 

utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen 

och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för 

barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analy

serna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form 

av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara del

aktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.
Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att• varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumente

ras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

• dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen 

integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen,
• kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grund

läggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
• resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt 

 analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter  

till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
• analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.Arbetslaget ska

• kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveck

ling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära  

i enlighet med läroplanens mål,• följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen 

samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,peJMlg n
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”Utan tvivel är man inte 
riktigt klok – ett arbete där 
vi tänker om det vi tänker 
och där vi lär om hur vi lär.” 
Det är läsårets tema för 
förskolorna i Lambohov.

I den reviderade läroplanen för för
skolan är undervisning inskriven på 
tydligare sätt än tidigare. Förskole

tiden är en utbildning och i den ingår 
undervisning som en del. Men hur gör 
man? 

Vi träffar barn och personal på Stor
skiftesgatan 50 i Lambohov. I ”kuben” ett 
litet flyttbart rum i rummet, sitter bilder 
av dörröppningar mot ett mörkt rum. 
Vad eller vem finns där inne? En skugg
bild skymtar, som ser ut som en bakdel av 
ett djur med svans. Lyfter man på pap
peret ser man en bild till där barnen gjort 
egna berättelser om vad som döljer sig i 
mörkret.

– Det är tjurar, första tjuren, fjärde tju
ren och den sjuttionde tjuren, för jag 
tycker tjurar är bäst, säger Arvid, ett av 
barnen på avdelningen för tre till femår
ingar.

Bilden av dörröppningen är hämtad ur 
boken Skuggsidan av Per Gustavsson, 
som just nu används i undervisningen.

Förskollärare Helena Alsander berät
tar att personalen bestämt sig för ett pro
jekt där de läser böcker med barnen, men 
inte vilka böcker som helst:

– Vi vände oss till biblioteket här i 
Lambohov och bad om tips på litteratur. 
Bland dem valde vi pedagoger ut några.

Genom läsningen uppstår en process 
där ”vi tänker om det vi tänker och lär 
om det vi lär”. Tillsammans för de vuxna 
och barnen sokratiska samtal, som kan 

beskrivas som ett gemensamt utforskan
de genom eftertänksam dialog – inte en 
debatt som kan vinnas eller förloras.  
(Ur Sokratiska samtal i undervisningen 
av Ann Pihlgren).

All personal på förskolorna i Lambohov 
har inför arbetet med temat deltagit i en 
fortbildning med fokus på sokratiska 
samtal. Helena Alsander berättar hur ett 
sådant kan börja mellan barnen, med 
utgångpunkt från skuggbilden i boken:

– Vad är det där?
– En katt!
– Hur vet du det? 
Direkt är samtalet igång. Barnen för 

berättelsen vidare i leken. De använder 
figurer ur boken, som personalen kopie
rat och klippt ut, och försöker gå och låta 
som de och placerar ut dem på olika stäl
len och ger dem olika roller.

– Alla barn är olika och behöver mötas 
på olika sätt. De har också olika tider 
här på förskolan. Därför vill vi utöka 
möjligheterna att samtala om och tolka 
och intressera sig för bilder. Finns det 
med i leken blir det också mer samtal 
barnen emellan.

Egentligen har Storskiftsgatan 50 job
bat länge med att ge utrymme för bar

nens egna initiativ, fantasi och kreativitet, 
vilket nu är inskrivet i den reviderade lä
roplanen. Barnens behov och intressen, 
som de själva ger uttryck för på olika sätt, 
ligger till grund för hur miljön och ut
bildningen utformas. På reflektionstid en 
gång i veckan utformar pedagogerna un
dervisningen, till exempel genom att 
analysera vilka frågor som kommit upp i 
de sokratiska samtalen och hur man där
ifrån kan utmana alla barn i gruppen vi
dare. 

– Under fortbildningen fick vi utsätta 
oss själva för den här samtalsmetoden 
och tala om bilder. Det har gett oss en 
samsyn och vi vågar släppa loss utan att 
vara så bundna av texten i boken vi läser. 
Numera väljer vi också en annan typ av 
böcker, nämligen sådana där det finns ett 
stort tolkningsutrymme.

Här förklarar kollegan Catalina Carrizo:
– När barn frågar ”varför?” säger vi 

inte ”därför”, utan kan i stället själva fråga 
varandra och fantisera och komma med 
tankar och tolkningar.

– Ja, i början var det lite trevande, infli
kar Helena, men nu känner vi oss trygga 
i det arbetssättet. Det är jättefint att få 
jobba så här!

När vi lämnar förskolan tar vi en extra 
titt på skylten med temarubriken och 
läser igenom det prioriterade läroplans
målet:

”Förskolan ska ge varje barn förutsätt
ningar att utveckla intresse för berättel
ser, bilder och texter i olika medier, såväl 
digitala som andra, samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka, ifrågasätta och 
samtala om dessa.”

Så kan det komma sig att den sjuttion
de tjuren gömmer sig bakom Arvids 
dörröppning. 

 Text: Bulle Davidsson
 

Catalina Carrizo mitt i samtalet.

  I Sokrates fotspår  I Sokrates fotspår
Utforskar världen med öppna samtal
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FULL KOLL Vad säger läroplanen?

Läroplanen säger: Utbild-
ningen ska ta sin utgångspunkt i 
läroplanen och det  barnen visar 

intresse för samt i det kunnande 
och de erfarenheter som barnen 
tidigare har tillägnat sig. Den ska 

konti nuerligt utmana barnen 
vidare genom att inspirera till nya 
upptäckter och  kunskaper. 

Foto: 
Lennart 
Lundwall

  I Sokrates fotspår  I Sokrates fotspår

Lek eller undervisning? 
Både och! Undervisningen 
vävs in i leken. I det 
 projekterande arbets- 
sätt som pedagogerna  
har använder de leken  
för att driva processen 
framåt.
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” Det känns mer 
 meningsfullt  
att  titta på xxxxx

Viktigt kliv framåt 
Förskolläraren ska kliva fram och ta ledarskapet för utbildningen och  
samtidigt ha med sig hela arbetslaget. Så kan man kortfattat beskriva  
förskol lärarens ansvar enligt den reviderade läroplanen. I alla fall  
är det så biträdande rektor Lotta Dahlqvist uttrycker det. 

       TEMA Förskolans förnyelse
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Går från görande kultur till lärande kultur

Lärorik träffar henne och de två 
förskollärarna Helena Öhlin och 
John Eriksson på deras arbets

plats Stureforsvägen 1.
John medger att han tyckte det var 

mycket att sätta sig in i när Lpfö18 kom, 
men tycker att det är bra att läroplanen 
reviderats. Det ska ju vara ett dynamiskt 
dokument, säger han:

– Vårt ansvar har tydligare lyfts fram, 
och det är alltid kul med nya utmaningar 
och insikter.

På förskolan finns två avdelningar, 
Humlegården för 13åringar och 
Snickargården för 35åringar. I under
visningsplanen har Stureforsvägen 1 
detta läsår prioriterat målområdet 
språk. Man strävar efter att barnens ver
bala förmåga ska öka. Det betyder för de 
mindre barnen att de ska kunna utveck
la ett nyan serat talspråk och att deras 
ordförråd ska växa. De äldre barnen ska 
få möjlighet att öka sin förmåga att 
 berätta och uttrycka tankar.

– Alla förskollärare i vårt område, som 
omfattar Sturefors, Bestorp och Brokind, 
träffades och diskuterade hur vi kan ar
beta på ett bra sätt med det här målet, 
berättar Helena Öhlin. 

– Vi såg att det finns mycket i vanliga 
rutinsituationer som ger tillfällen till un
dervisning. Till exempel när vi ska gå ut, 
då kan ett barn ställa sig framför någon 
av oss och titta uppfordrande som att vi 

borde begripa av oss själva att vi ska hjäl
pa till med dragkedjan på jackan. Då gäl
ler det att jag inte bara gör det, utan sam
talar med barnet om vad det vill ha hjälp 
med och tillsammans sätter vi ord på det 
vi gör. 

Både Helena och John tycker att deras 
ansvar som förskollärare har gjort dem 
mer medvetna om vad de gör och varför. 
Samtidigt betonar de att hela arbetslaget 
bidrar. 

– Oavsett profession är vi bra på olika 
saker och har olika erfarenheter, säger 
John.

Lotta Dahlqvist håller med men un
derstryker att förskollärarna nu har ett 
ökat ansvar för att utveckla utbildningen 
och undervisningen i förskolan.

En timme i veckan ses Helena och John 
för planering och utveckling. Det är en 
viktig timme. 

Planeringen för läsåret är i och för sig 

redan spikad i undervisningsplanen, 
som alla i huset skapat tillsammans, men 
det gäller att hela tiden följa upp hur det 
går. Förskollärarna har ett extra ansvar 
för att se till att arbetslaget är på banan. 
Alla i personalen ska ta till sig det nya ar
betssättet som sitt eget. Det är också en 
viktig lärandeprocess. En gång i måna
den träffas alla som arbetar på förskolan 
och samtalar om hur det går, och avdel
ningarna har reflektionstid varje vecka. 
Utöver det finns många tillfällen att fun
dera över lärandet, såväl för de vuxna 
som för barnen.

– I förskolan har vi strävansmål, inte 
mål som ska uppnås, förklarar Lotta 
Dahlqvist. Likaså tänker vi att verksam
heten går från en görande kultur till en 
lärande. Både vi och barnen ställs inför 
frågan ”vad har jag lärt mig idag?”. Vi vill 
att barnen ska bli medvetna om sitt eget 
 lärande.

Helena Öhlin är glad över sin roll som 
förskollärare: 

– Det gäller att vi hittar former tillsam
mans och att alla är med. Efter att vi för
skollärare i området hade träffats och 
diskuterat och delat erfarenheter, kändes 
det bra att kunna komma tillbaka till våra 
egna enheter och föra arbetet framåt. 

Text: Bulle Davidsson   
Foto: Lennar t  Lundwall

 TEMA Förskolans förnyelse

FULL KOLL Ur Lpfö 18

 Förskollärare ska leda de 
målstyrda processerna och  
i undervisningen ansvara  
för att
• omsorg, utveckling och  

 lärande bildar en helhet,
• planering och genomföran-

de utgår från läroplanen och 

från det kunnande och de er-
farenheter som barnen tidi-
gare har tillägnat sig,

• spontant uppkomna aktivi-
teter och intressen, vardagli-
ga aktiviteter och rutiner i 
förskolan blir en del av un-
dervisningen, och

• utveckla pedagogiskt inne-
håll och miljöer som inspire-
rar till utveckling och lärande 
och som utmanar och stimu-
lerar barnens intresse och 
nyfikenhet samt håller kvar 
deras uppmärksamhet.

Lotta Dahlqvist, Helena Öhlin och John Eriksson diskuterar det nya läget.

 LÄRORIK  •  Nr 4  2019 • Linköpings kommun 9  



Allt började när barnen döpte  
haren och jägaren i huset vid skogens slut

Barnkonventionen blir lag vid årsskiftet och enligt läroplanen ska dess inne
börd finnas med i undervisningen och lärandet. Att förverkliga det när man 
arbetar med ett till treåringar kan tyckas svårt, men det behöver det inte vara.

Brunnsgatan 10 har valt att börja 
med varje människas rätt till sitt 
namn. Boken Rätt lätt – om 

barns rättigheter 1–6 år är en stor hjälp. 
– I boken finns en bild av hallen i en 

förskola, där alla barn har sitt namn på 
sin hylla och sitt fack. Så är det ju överallt. 
Men utifrån bilden kan vi låta barnens 
tankar och idéer styra samtalet, berättar 
förskolläraren Jennie Arwin.

Ett annat bra material är det lilla lek
sakshuset som först står på en hylla. Vid 
fruktstunden tar Jennie ner huset på gol
vet och barnen sätter sig i ring runt det. 
Ur en låda plockar Jennie fram karaktä
rer som känns igen från visan I ett hus 
vid skogens slut. Här är en tomte, en 
hare, en jägare – och en räv. 

Innan barnen får sin frukt sjunger de 
visan tillsammans med Jennie och hen
nes kollega förskolläraren Camilla 
Berghtén och samtalar om vad figurer
na gör och tänker.

– Det här har vi haft med i undervis
ningen länge, men det hände något när 
barnen fick sätta namn på figurerna, 
 säger Jennie. Haren blev Hoppe, tomten 
Tom, jägaren Jessi och räven Raffa. 
Barnen gav dem personligheter och 
handlingsutrymme på ett annat sätt än 
tidigare. Vi såg hur viktigt det är att ha ett 
namn.

Även utanför själva samlingen är ka
raktärerna med. Barnen tar fram dem 
och låter dem göra olika saker, ofta så

dant som de själva tycker om. Där kan 
de vuxna förtydliga hur figurerna själva 
medverkar genom att säga ”Nu valde 
Hoppe att springa” eller ”Tom väljer att 
hålla på med rockringen”. I sandlådan 
kan en pedagog säga till tvååringen 
”Jaha, nu valde du spaden”. Snart har 
barnen förstått, utan att det formuleras i 
ord, att de själva väljer, att de är viktiga 
som egna personer. 

– Mycket av det som kommer fram i 
samlingen återkommer ofta i leken. Ett 
av barnen gjorde en egen samling härom
dagen, de andra kom och satte sig och så 
blev det ett spontant tillfälle till undervis
ning, berättar Camilla.

Genom att karaktärerna kring huset 
blivit så levande för barnen försöker 
man använda dem på olika sätt, till ex
empel i ett bildspel med Tom, Hoppe 
och de andra, som projiceras på väggen 
och där barnen kan ta roller och styra 
berättelsen. 

” Att ofta få höra  
sitt eget namn är viktigt. 
Därför blir det aldrig bara 
”god morgon” utan  
”god morgon Ruben,  
god morgon Emma”.

       TEMA Förskolans förnyelse

Rättvisans  namn

S I M O NN E L L I E

G
A

LAT
E

A

HUSSEIN

H O P P E

10 LÄRORIK  •  Nr 4  2019 • Linköpings kommun



– Vårt mål inom kulturell mångfald är 
ju att varje barn ska utveckla förståelse 
för mänskliga rättigheter, där vi ju nu 
koncentrerar oss på rätten till sitt namn. 
Parallellt har vi ett språkmål att varje 
barn ska utveckla ordförråd och förmåga 
att leka med ord och berätta. Mycket av 
det vi gör omfattar båda dessa mål, säger 
Jennie. Målen är gemensamma för för
skolorna i området T1/Vasastaden.

Det finns många sätt att föra in namn  
i lärandet. Att lära sig varandras namn 
och att tilltala kamraterna med namn är 
också en viktig del i arbetet med för
ståelse för mänskliga rättigheter. När  
man läste AnnaClara Tidholms bok 
Knacka på började barnen upptäcka 
andra dörrar. På promenaderna foto

graferade personalen dörrar och portar 
i närområdet, och sedan satte de till
sammans med barnen upp bilderna på 
väggen på avdelningen. Bakom varje 
dörr satte de en bild av något av barnen. 
Så nu har de sina egna och andras dör
rar, som de öppnar och sedan säger 
namnet på respektive kompis. 

– Det händer när vi är ute och går och 
passerar den blå dörren att barnen ropar 
”Hjalmar”, den är ju hans, säger Camilla. 

– Att ofta få höra sitt eget namn är vik
tigt, fortsätter hon. Därför blir det aldrig 
bara ”god morgon” utan ”god morgon 
Ruben, god morgon Emma”. 

För en utomstående kan det verka 
svårt att hinna med allt när man som 
Camilla Berghtén och Jennie Arwin har 

var sin grupp med små barn, men de 
 säger att mycket av det praktiska arbetet 
görs tillsammans med och i samråd 
med barnen, som ofta kommer med 
konstruktiva förslag. Det är en rättighet 
barnen har att vara med och påverka 
verksamheten på förskolan.

Text:  Bulle Davidsson 
Foto: Lennart Lundwalll

 TEMA Förskolans förnyelse

” Vi ville  att all  
personal xxxx

MERSMAK Barns rättigheter

 Susann Svärd, Tina Landgren: Rätt lätt: 
Om barnets rättigheter 1 till 6 år. Att berätta 
för barn både om barnens rättigheter och 
deras ansvar för varandras rättigheter, 
samtidigt som det stimulerar deras 
nyfikenhet och diskussionslust.

ALEXANDRA

TINDRA

M
ARYAM

ABDIRHAMAN

HUSSEIN

ALFONSO

 LÄRORIK  •  Nr 4  2019 • Linköpings kommun 11  



Nu flyttas fokus från gruppen till barnet
Förra året skrev Lärorik om förskolan Klostergatan 64:s håll
barhetsarbete. Den reviderade läroplanen förtydligar hållbar
hetstänket i arbetet med barnen. Ytterligare en skillnad är att 
fokus flyttas från hela barngruppen till det enskilda barnet. 

Det är onsdagsmorgon och 
 samling på förskolan Kloster
gatan 64. Tre åringarna Delia, 

Karl, Gabriela och Miranda sitter på 
varsin kudde i en ring på en grön 
matta. De riktar blickarna mot förskol
läraren Melissa Grön lund som håller 
fram en iPad. Där visas ett fotografi på 
en nyckelpiga med utsträckta vingar. 

– Vi träffade ju på nyckelpigan ute på 
gården, när det var lite varmare ute. 
Kommer ni ihåg det? 

– Ja! Nyckelpigan!
– Sedan har vi gjort egna nyckelpigor. 

Kommer ni ihåg hur vi gjorde nyckel
pigorna?

– Jag gjorde en röd!
– Jag gjorde en rosa! 
– Kommer ni ihåg när vi var i parken 

och letade efter stora stenar och vi tog 
med oss en plastpåse och la dem däri? 

Melissa Grönlund hämtar fyra stenar 
som barnen har målat till nyckelpigor. 
Hon delar ut dem och frågar vidare om 
hur många ben en nyckelpiga har, om 
barnen kommer ihåg hur det gick till 
när stenarna tvättades rena från jord 
och målades med vit färg. Slutligen ber 
hon barnen att landa med sina nyckel
pigor på mattan. Dags för fruktstund. 

Arbetet med nyckelpigorna är en del 

av förskolans mål som är naturvetenskap 
där fokus nu är djuren i närmiljön. På ett 
nyfiket sätt utforskar personalen tillsam
mans med barnen vilka djur som finns 
på förskolegården. 

Under sensommaren hittades kastanje 
skal som gjordes till igelkottar. Barnens 
intresse är i fokus och styr projektet un
der hela processen. För att få syn på bar
nens förkunskaper har mind maps gjorts 
där alla barn har fått fundera över vilka 
djur som går att hitta på gården. Även 
teater används för att se var varje barn 
befinner sig i sitt lärande och utveckling. 

– Målet är att barnen ska visa hänsyn 
och respekt för allt levande samt få för

Nyckelpiga

HÅLLBARHET 2.0HÅLLBARHET 2.0

” Vi ger barnen  
inflytande över vilka 
aktiviteter som ska ingå  
i undervisningen och de 
är delaktiga i reflektion 
och dokumentation.

Liselotte Hübinette.
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ståelse för samband i naturen, säger 
Melissas kollega Liselotte Hübinette.

Från att tidigare ha arbetat med hela 
barngruppen ska personalen nu i den 
reviderade läroplanen ha mer fokus på 
det enskilda barnet. Som stöd för att 
följa och dokumentera det enskilda bar
net finns en progressionsmall där per
sonalen kan dokumentera barnets lä
rande samt innehållet i undervisningen. 

– Det är väldigt nytt, att man ska rikta 
in sig på en individ när vi har en hel 
barngrupp. Men jag tycker att det har 
gått bra hittills, säger Melissa Grönlund.

Förskolan Klostergatan 64 har under 
ett och ett halvt år arbetat med Lärande 

för hållbar utveckling inom Grön flaggs  
miljöarbete, och i våras blev förskolan 
certifierad. Då hissades flaggan på går
den tillsammans med barn och föräldrar. 
Det här läsåret påbörjades en ny resa i 
Grön flagg och undervisningen sam
manflätar de tre  dimensionerna av håll
bar utveckling:  socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt.

– Vi ger barnen inflytande över vilka 
aktiviteter som ska ingå i undervisningen 
och de är delaktiga i reflektion och doku
mentation. Vi har även som mål att starta 
ett Grön Flagg ”barnråd” där barnen får 
extra inflytande och kan delge de andra 
barnen vad som har beslutats, säger 
Liselotte Hübinette.

På förskolan Klostergatan 64 är det 
 viktigt att barnen får vara med i hela 
processen. Barnen får uppleva för att 
förstå – först då sker ett riktigt lärande. 
Planerade och spontana undervisnings
tillfällen sker på förskolan under hela 
dagen. Grunden i undervisningen är 
också att utgå från barnens förkunska
per samt upprepa moment för att be
fästa kunskaper. 

– Just undervisningsbegreppet behö
ver lyftas och diskuteras i arbetslagen för 
att alla ska känna sig trygga med vad 
 undervisning innebär i förskolan, säger 
Liselotte Hübinette.

Text: Ivana Vukadinovic 
Foto: Mark Olson
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Hur jobbar man med två läroplaner i ett klassrum? Vad innebär egentligen 
kunskapskraven för grundsärskolan? Att tillgodose individintegrerade elevers 
behov är en utmaning för många pedagoger. 

Att gå i grundskola och grund
särskola skiljer sig åt på många 
sätt. Hur kommuner väljer att 

arbeta med individintegrering ser olika 
ut i hela landet och beror på hur organi
sationen ser ut. I vissa små kommuner 
finns inga grundsärskoleklasser, det är 
endast integrering som gäller. I Lin kö
pings kommun är det vårdnadshavare 
som väljer om barnet ska läsa efter 
grundsärskolans kursplan. Därefter 
kommer nästa val: ska barnet gå i en 
grundsärskoleklass eller ska barnet gå 
kvar i en grundskoleklass fast läsa efter 
grundsärskolans kursplan? 

– Att föräldrar väljer att integrera sina 
barn i vanliga klasser kan bero på en 
mängd faktorer. Barnet fungerar kanske 
väldigt väl socialt. Barn som fungerar väl 
socialt utvecklar sitt sociala samspel bäst 
i en grundskoleklass där eleverna är dri
vande själva och där det finns förebilder 
för elever som kanske har svårigheter 
med det sociala samspelet, säger Sabine 
Cervin, rektor och verksamhetschef för 
mottagande i särskola i Linköpings kom
mun.

Cirka 180 elever går i särskoleklass  
i Linköpings kommun. Grundsärskole
klasser finns på Blästadsskolan, Valla
stadens skola, Ekholmsskolan och Nya 
Rydsskolan. En liten del av grundsär
skolas elever är integrerade i vanliga 
grundskoleklasser. Just nu handlar det 
om mellan 25 till 30 elever i årskurs ett 
till nio i hela kommunen. Antalet inte
grerade elever har de senaste åren varit 
på ungefär samma nivå. Oftast fungerar 
det bra för individintegrerade elever i de 
lägre åldrarna. Men det kan bli svårare 
för eleverna att vara integrerade när de 

börjar årskurs fyra och uppåt, berättar 
Sabine Cervin. 

– Har eleven endast en lindrig intellek
tuell funktionsnedsättning kanske det 
fungerar jättebra även i högre åldrar. 
Men elever som till exempel har autism, 
ADHD och lindrig intellektuell funk
tionsnedsättning kan ha svårare med det 
sociala samspelet. När vi märker att bar
net inte längre mår bra av att vara inte
grerat pratar vi alltid med barnets vård
nadshavare. 

I Specialverksamhet Särskolan cen
tralt, där Sabine Cervin är verksam
hetschef, finns en specialpedagog Linda 
Norlander, samt en kurator  Kajsa 
Johans son. Linda Norlander ger stöd 
till pedagogerna som jobbar med de in
dividintegrerade eleverna. Hon finns 
med i klassrummet och observerar elev
erna och hjälper till med kniviga situa

tioner, exempelvis med anpassningen  
i matematiken eller kemi. Det kan vara 
svårt för pedagogerna att veta vilka kun
skapskrav som ska uppnås för de inte
grerade eleverna. 

– Vissa lärare kanske bara har en elev 
som är integrerad, under hela sitt yrkesliv. 

Sedan förra året ordnas workshops där 
fokus i år ligger på grundsärskolans kurs
plan, för alla pedagoger som jobbar i års
kurs ett till nio. Tre till fyra gånger per 
termin inbjuds pedagogerna till 
Vallastadens skola där de under ett par 
timmar jobbar med olika teman. 

– Just nu har vi ett samarbete med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) där man tittar på extra anpass
ningar och särskilt stöd av undervisning
en. Det handlar om lärande och bedöm
ning. Bedömningen är det vi lägger mest 
fokus på och som vi kommer att ha som 
tema under hela läsåret, säger Sabine 
Cervin.

Grundsärskolans kursplan är upp
byggd på ett lite annorlunda sätt än 
grundskolans kursplan vad gäller just 
kunskapskraven. Eleven ska uppnå kun
skapsmål, men till exempel kan det stå 
”Eleven medverkar i att kunna…” eller 
”Eleven deltar i arbetet med att…”. 

– Pedagogerna har ett behov av att träf
fas och utbyta erfarenheter och knyta 
kontakter. Vi har många pedagoger, mel
lan 15 och 25 från hela kommunen varje 
gång, som kommer till workshopen.  
Vi behöver öka kunskapen om kunskaps
kraven och planerar att fortsätta med de 
här träffarna framöver.

 Text: Ivana Vukadinovic  
Illustration: Mark Olson

Individintegrerade elever 
Workshops ska öka förståelsen för grundsärskolans kursplan  

        Kluringen – pedagoger tänker fritt kring framtidens utmaningar

Sabine Cervin, rektor och verksamhetschef för mottagande i särskola i Linköping kommun 

AB
CD
” Bedömning  

är det vi lägger mest  
fokus på och har som 
tema hela läsåret.”
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FULL KOLL Bedömningsstöd

 Bedömningsstöd i grund-
särskolan  Den här rapporten  
från Skolverket beskriver hur de 
obligatoriska bedömningsstöden 
används i grundsärskolan:  
skolverket.se/publikationsserier/
rapporter/2019/obligatoriska-
bedomningsstod-i-grundsar-
skolan 

FULL KOLL Om SPSM

 Specialpedagogiska skol-
myndigheten, SPSM arbetar 
för att barn, unga och vuxna 
 oavsett funktionsförmåga ska få 
förutsättningar att nå målen för 
sin utbildning. Det sker genom 
stöd, undervisning i special-
skolor, tillgängliga läromedel  
och statsbidrag. Stödet är kost-
nadsfritt.
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Försöksballongen

 

Foto:  Lennart Lundw
all

Nya utbildningsdirektören:  
”Vi är alla möjliggörare”

I december börjar nya utbild-
ningsdirektören Anders Jolby sin 
tjänst. Här får ni en första inblick i 
vem Anders är och vad han tän-
ker om sitt nya uppdrag.

– Vi ska vara tydliga med att 
alla har en del i varje student-
mössa. Grunden för en bra ut-
bildning görs redan i förskolan. 
Kan vi hålla ihop och utveckla 
 lärandet mellan de olika skol-
formerna har vi lyckats med en 
hel del, säger Anders Jolby.

Det här uppdraget som An-
ders Jolby påbörjar idag är både 
nytt och igenkännligt för ho-
nom. Han har nämligen under 
fem års tid varit utbildningsdirek-
tör på Gotland och har dessutom 
en styrelsepost i Sveriges skol-
chefer.

– Jag trivdes i skolan och har 
alltid gillat att förklara saker och 
ting. Ledarskapets utmaningar, 
skapa resultat samt att få med-
arbetare att utvecklas och med-
skapa är det som tilltalat mig och 
lett mig in på det här spåret, 
 säger Anders Jolby.

Finns det något som han tar 
med sig från tidigare erfaren-
heter av utbildningsfrågor är det 
att alla är med och bidrar.

– Alla vi är möjliggörare. Det 
handlar om pedagogiskt ledar-
skap i tre dimensioner. Vi har alla 
ett ansvar för vårt pedagogiska 
ledarskap. Förskolläraren och lä-
raren som ska undervisa. Rektorn 
som ska leda sina medarbetare 

och förvaltningsledningen som 
ska ge rektorn förutsättningarna, 
säger Anders Jolby.

Tydlighet kring vad varje del av 
styrkedjan gör skapar bra förut-
sättningar för att nå uppsatta 
mål, menar han.

– Jag hoppas att jag ska kunna 
skapa en trygghet och tydlighet 
så vi kan slå vakt om det där tredi-
mensionella ledarskapet.

Anders Jolby var tidigare yrkes-
officer inom Försvarsmakten och 
bland annat utbildningsansvarig 
på Gotlands regemente, P18. När 
regementet på 90-talet lades ner 
bestämde sig Jolby för att fort-
sätta arbeta inom offentlig verk-
samhet. Anders är numer reserv-
officer vid det återuppståndna 
regementet på Gotland.

En rad olika uppdrag, både i 
regional och statlig regi ledde 
vidare till att han under fem år var 
utbildningsdirektör på Gotland.

– Under mina olika uppdrag 
har jag insett vikten av att nät-
verka. Det är oerhört viktigt att vi 
kan lära av varandra och hjälpa 
varandra. Vi är många i skolsveri-
ge som har liknande utmaningar 
och då måste vi alla bidra med 
erfarenheter från varandra. Det 
handlar om att kunna dela både 
det som varit framgångsrikt och 
det som inte gått så bra, så att vi 
alla lär oss och blir lite bättre varje 
dag. Det kräver tillit, mod och en 
kultur som ger trygghet, så vi vå-
gar öppna oss.

Axel Swartling

Försöksballongen

Linköpingsförskola en av Sveriges 
bästa hållbara förskolor
Förskolan Knivinge-
gatan 23 i Ljungsbro 
arbetar på många olika 
sätt med hållbarhet. Så 
mycket att förskolan 
som en av fem försko-
lor blev nominerad till 
Sveriges bästa hållbara 
förskola.

Via projektet Grön flagg har för-
skolan Knivingegatan 23 arbetat 
med tre olika områden. Engagera-
de och nyfikna barn har tillsam-
mans med pedagogerna pratat om 
vänskap, rörelse och självkänsla.

– För att barnen skulle vara så 
delaktiga som möjligt skapade vi 
bland annat ett så kallat grönt råd, 
berättar Lotta Pernmalm, barnskö-
tare på förskolan.

I det gröna rådet var både barn 
och pedagoger med för att med 
ett tydligt mandat föra förskolans 

arbete framåt utifrån vad barnen 
tyckte och tänkte.

– Barnen kom med massor bra 
idéer och tankar. Inte bara i rådet 
utan i alla tre områden, säger Lotta 
Pernmalm.

11 november tillkännagav orga-
nisationen ”Håll Sverige Rent, som 
delar ut priset, att en förskola i 
Olofström vunnit utmärkelsen. 
Men nomineringen till Sveriges 
bästa hållbara förskola innebär att 
Knivingegatan 23 får ett erkän-
nande för det dagliga arbetet som 
görs. 

Fler observatörer  
till förskolans insynsbesök
Insynsbesöken ger stöd till för-
skolornas utvecklingsarbete och 
är kompetensutvecklande för ar-
betslag och observatörer. De är en 
del av kommunens systematiska 
kvalitetsarbete. Syftet är att höja 
kvaliteten i förskolan och lyfta det 
som är bra till att bli bättre.

– Som en win-wineffekt är det 
inte bara kompetensutvecklande 

för arbetslaget på förskolan, utan 
även för observatörerna som är på 
besök, säger Niclas Jacobsson, 
som är en av kvalitetskoordinato-
rerna för förskolan.

Låter det intressant är vägen för 
ansökan att prata med sin rektor 
för att tillsammans höra av sig till 
kvalitetskoordinatorerna. 
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