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FRÅN TANKE
TILL HANDLING

Förord
”Vi trodde att vi tyckte mer lika. Men när vi började diskutera visade det sig
att vi hade väldigt olika åsikter.”
Det säger förskollärare Ann Ragén i Karlskoga. När förskolan fick sin första
läroplan startade kommunen ett pilotprojekt där förskollärare ledde samtal
med sina kollegor. Tillsammans gick de igenom läroplanen kapitel för kapitel.
Några frågor som diskuterades var: Vad menar vi med respekt? Vad menar vi
med positivt bemötande? Hur möter vi andra kulturer, vad tillåter vi, vad ställer
vi inte upp på?
Samtalen ledde till att pedagogerna blev mer medvetna om sin egen roll
och hur de bemötte barnen.
1998 fick alla landets kommuner ett bidrag för att planera genomförandet av
de nya läroplanerna, Lpfö 98 och den reviderade Lpo 94. Året därpå analyserade
Skolverket kommunernas insatser. Uppföljningen visade att kommunerna efterfrågade mer kunskap inom framför allt två områden: handledarskap för reflektion
och dokumentation i den egna praktiken samt helhetsperspektivet i genomförandet
av de båda läroplanerna.
Nio kommuner som hade påbörjat ett arbete inom något av dessa områden fick
ett extra ekonomiskt bidrag, bland annat för att sprida sina erfarenheter till andra.
I den här skriften berättar personal på förskolor och skolor i Karlskoga och tre
andra kommuner om sitt arbete. I Stockholm har stadsdelarna Bromma och
Skarpnäck utvecklat pedagogisk handledning och pedagogisk dokumentation.
Motala har tagit fram individuella mål för att barn och föräldrar ska känna
igen sig hela vägen från förskola till årskurs nio. I Vilhelmina har all personal
i förskola och skola följt en kollega under en dag, och därmed fått bättre inblick
i varandras verksamhet.
Genom att beskriva dessa projekt hoppas Skolverket kunna väcka tankar
och idéer hos läsaren som passar den egna kommunen, förskolan eller skolan.

Lena Fischer
avdelningschef

Elisabeth Solberg
undervisningsråd
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Piloterna utvecklar
arbetet på markplan
Karlskoga ville att läroplanen skulle märkas på förskolorna.
Därför startade kommunen ett pilotprojekt för snart tre år sedan.
Cirka 30 förskollärare utsågs till piloter som skulle leda samtal
om läroplanen med sina arbetskamrater.
– Vi har blivit mer medvetna om vad vi vill med verksamheten
och varför, säger Lotta Jern, pilot.

KLOCKAN ÄR HALV TIO. På Myrans förskola har

barnen ätit frukost och lekt en stund. Medan några
ur personalen tar hand om samlingen träffas de
andra kring det runda bordet i personalrummet, där
Lotta Jern ska leda samtalet. Hon och de andra piloterna har gått en 5-poängskurs i ”Leda lärande samtal”, med moment som kommunikation och konflikthantering.
Den här gången handlar samtalet om att låta barnens intresse styra verksamheten, ett mål som finns
nedskrivet i Myrans årsplan som baseras på läroplanen. Diskussionsfrågor har delats ut en vecka i förväg för att ge deltagarna en chans att tänka till.
Alla är överens om att det är bättre att låta barnen
vara med och bestämma. Men ibland är det svårt att
ta reda på vad barnen vill, särskilt när det gäller de
yngre.
– Vi säger i vår årsplan att vi lyssnar in barnens
intresse. Nu är det höst och av gammal vana är det
säkert många förskolor som gör höstlöv och äpplen.
Är alla barn så otroligt intresserade av samma sak?
frågar Lotta Jern.
Ann Ragén, som arbetar på en förskola i närheten, berättar att hennes femåringar har rymden som
tema. Hon har låtit barnen lägga lappar i en önskelåda. Sedan har de fått välja bland alternativen.
– Jag har kört höstlöv i så många år. Det är något
jag lätt gör, för att jag alltid har gjort det. Nu vill barnen jobba med rymden i stället. Om det tar hela terminen, så okej, då gör det det.
– Samtidigt är det ju så att man inte tvingar någon.
Om vi har höstlöv som tema och någon inte vill
måla det, då slipper de, säger Hedvig Husflon.
– Men att vi tänker så: Nu ska vi jobba med
hösten för att det är höst, säger Ann Ragén.
– Vi har nedärvda beteenden i vår verksamhet,
säger Lotta Jern.

Fri lek på förmiddagen.
Elin Håkansson, Samuel Lindh
och Sanna Thiger.

”Verksamheten skall utgå
ifrån barnens erfarenheter,
intressen, behov och åsikter.”
Lpfö 98
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Pilotprojektet i korthet
Varje förskola utsåg en eller två piloter. De var sammankallande i arbetet
med läroplanen och ledde samtal i arbetslagen. Som studiematerial användes
”Förskolans läroplan, analys och tolkning” av Eva Wiklund och Harriet Jancke.
Några arbetade i grupper med personal från olika förskolor, andra ledde samtal
på den egna förskolan. Först gick de igenom läroplanen kapitel för kapitel.
Därefter diskuterade de vardagliga situationer, till exempel samling och
när barnen lämnas och hämtas. Piloterna ledde även samtal om kommunens
barn- och utbildningsplan. Förskolornas arbetsplan och årsplan baserades
på personalens samtal.
Mellan varje samtal fick piloterna handledning, först av Anne-Marie Wallman
från Örebro universitet, sedan av två av kommunens pedagogkonsulenter.
Piloterna diskuterade i grupper med 7–8 deltagare. Första delen handlade
om hur samtalet på förskolorna hade fungerat. Den andra halvan ägnades
åt nästa samtal.
Piloterna skrev ned sina reflektioner efter varje samtal på förskolorna.
Huvudrubriker var synen på barnet, pedagogrollen och förskolans uppdrag.
Pedagogkonsulenterna sammanställde och skickade materialet till piloterna
och deras chefer, som använde det för att planera det fortsatta utvecklingsarbetet.
Kommunens utvecklingsledare fungerade som en sammanhållande länk.
Hon kallade till möten, skickade ut protokoll, köpte in utbildningar.

ter som tillsammans med sina kollegor diskuterade
läroplanen kapitel för kapitel.
Därefter tog de upp vardagliga situationer på förskolan, till exempel samling. Några frågor som ställdes var: Varför har vi samling? och Vad är samling
för dig?
– När läroplanen kom var det många som tyckte:
Så här har vi ju alltid gjort, det här kan vi redan, säger
Ann Ragén. Vi trodde också att vi tyckte mer lika.

– DET ÄR JÄTTEBRA att få sitta ner tillsammans med
kollegor och sätta ord på det man gör, säger Maria
Eriksson, förskollärare på Myran. Vanor är svåra att
bryta och när man står där i vardagen är det lätt att
falla tillbaka. Men då har man ändå samtalet någonstans i bakhuvudet: Ja, just det, vi sa ju att vi skulle
göra så här i stället.
Pilotprojektet startade 1998 när förskolan fick sin
första läroplan. Varje förskola utsåg en eller två pilo-
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Men när vi började diskutera visade det sig att vi
hade väldigt olika åsikter.
Personalen pratade till exempel om hur de ska
göra när barnen ska ut och leka. Någon ansåg att det
viktigaste är att barnen får klä på sig själva även om
det tar tid. En annan tyckte att barnen ska komma ut
så snabbt som möjligt och ville därför hjälpa till.
– Det är viktigt att vi kommer överens, så att det
inte blir smågnäll och tjafs hos personalen, säger
Ann Ragén. Barnen blir tryggare om de vet vad de
har att rätta sig efter.
Piloterna ledde också samtal om Karlskogas barnoch utbildningsplan. Personalen diskuterade vad
målen betyder i det dagliga arbetet och hur de kan
omsättas i praktiken. När en arbetsgrupp sedan tog
fram en lokal arbetsplan och årsplan använde de
anteckningarna från samtalen.
– Det är väl det som är ett stort plus i Karlskoga,
att all personal har varit delaktig i de planer som har
växt fram, säger Lotta Jern.

Inför ett samtal
Dela ut diskussionsfrågor någon
vecka före mötet så att alla får
chans att tänka till.
●

●

Se till att ni får sitta ostörda.

Uppmana alla att komma i tid
och dra inte över tiden. Det gör det
lättare att hålla sig till ämnet.

●

Håll inte på för länge. 1–1,5 timme
räcker.

●

Gör inte för stora grupper. Med
färre deltagare får fler komma till tals.
7–8 personer brukar vara lagom.

●

Fika före eller efter samtalet.
På så sätt kan alla koncentrera
sig på samtalet.

●

Se till att ni sitter bra och att alla
ser varandra.

●

Utse en sekreterare. Det är bra att
kunna gå tillbaka och se vad man
kom fram till under mötet.

●

tycker att de har lärt sig
mycket i arbetet som piloter, men hade velat ha mer
utbildning i början för att bli säkrare i sin roll. Då
mötte de en del negativa reaktioner från kollegor
som fick dra ett tyngre lass i barngruppen när piloterna gick ifrån.
– Många förväntade sig också att vi skulle ha alla
svar under samtalen. Men till stor del hade vi samma
roll som dem vi ledde. Det skulle ju växa fram ett
lärande utifrån diskussionerna, säger Lotta Jern.
Några av piloterna ledde samtal på andra förskolor, men de flesta var i sina egna arbetslag. Fördelen
var att de kände till sin egen förskola, personalen
behövde inte förklara så mycket. Men det kunde
vara komplicerat att byta roll. Från att ha varit en i
gruppen skulle piloterna bli ledare.
LOTTA JERN OCH ANN RAGÉN

Se till att alla får komma till tals
och får prata till punkt. Om det är
trögt att komma igång kan man
göra en runda där var och en
får säga något.

●

Skapa en tillåtande atmosfär.
Alla har rätt att bli respekterade
för sina åsikter.

●
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– Ibland var det svårt att bjuda motstånd och fördjupa diskussionerna. Man kanske nöjde sig med ett
svar i stället för att gå vidare och fråga: Vad menar
du när du säger så? säger Ann Ragén.
Piloterna var måna om att skapa ett tryggt samtalsklimat. Alla skulle bli få komma till tals och bli respekterade för sina åsikter.
– Det som jag tycker behöver inte vara rätt för
alla. Det är viktigt att jag sätter mig in i den andres
situation: Varför tycker och tänker den personen
som den gör? säger Ann Ragén.
MONIKA PALMÉR är pedagogkonsulent. Hon ingår i
barn- och utbildningsförvaltningens elevvård och är
ofta ute på förskolorna och handleder personal, till
exempel när något barn behöver extra stöd. Tillsammans med en kollega höll hon också i piloternas
handledning.
– Det är viktigt att piloterna får påfyllning och idéer
om hur de ska bjuda motstånd utan att arbetskamraterna tycker att de är stöddiga eller provocerar.
Efter varje samtal på förskolorna skrev piloterna
ned sina reflektioner. De skulle framför allt koncentrera sig på vilka tankar samtalet väckte när det gäller synen på barn, pedagogrollen och förskolans roll.
Pedagogkonsulenterna sammanställde reflektionerna
och skickade dem tillbaka till piloterna och deras
chefer, som sedan använde dem i sin planering.
– Genom att dokumentera kan vi gå tillbaka. Vi
kan ta reda på hur vi tänkte för ett år sedan och se
om vi kan vidareutveckla det, säger Monika Palmér.
Dessutom kan vi synliggöra vår verksamhet för föräldrar, politiker och andra.

Utelek. Hedvig Husflon gungar
David Ly och Elin Håkansson.

ledningsgrupp. Hon har också varit en sammanhållande länk i pilotprojektet
– Det har varit kul att arbeta med för att förankringen varit så bred, säger Karin Sjöberg. Många
personalkategorier har jobbat tillsammans.
Pilotprojektet är ett konkret exempel på hur förvaltningen arbetar för att bli en lärande organisation,
ett mål som politikerna satte upp 1999. Det handlar
om att leda andras lärande och att lära av varandra
snarare än att förmedla och ta emot färdig kunskap.
Förhållningssättet ska genomsyra hela organisationen: Från hur chefer bemöter de anställda till hur
förskollärarna bemöter barnen. Nyckelorden är handledning, reflektion och dokumentation.
– Vi försöker omsätta tankarna i det verkliga livet
så mycket som möjligt. Vi utbildar personalen och

på Karlskogas barn- och ungdomsförvaltning sitter Karin Sjöberg bland pärmar och papper.
Hon är utvecklingsledare och ingår i kommunens
I ETT RUM
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Cassandra
Högberg-Tagner
och Benny Nguyen
väntar på en av
förskollärarna som
ska läsa en bok för
dem under vilan.

bildar nätverk med andra kommuner. Om det ska
skrivas ett avtal eller en kvalitetsredovisning försöker
vi jobba med det i den andan.

arbeta i huslag. Då kunde personalen täcka upp för
varandra på avdelningarna.
för Karlskoga är hur piloternas kompetens ska tas tillvara i framtiden. De har precis avslutat 5-poängskursen ”Leda lärande samtal”, som kunde
köpas in med ekonomiskt stöd från Skolverket.
– Tanken är att piloterna ska fungera som spjutspetsar och fortsätta att utveckla det pedagogiska
arbetet, säger Karin Sjöberg.
Kommunen har nyligen inlett ett pilotprojekt för
dagbarnvårdare. Det finns också planer på att låta
piloter leda lärande samtal i skolorna. Arbetet med
att knyta ihop förskolans läroplan med skolans har
precis börjat.
– Ett problem är hur vi ska fixa återväxten. En del
av piloterna kommer kanske att flytta eller byta jobb.
Dessutom är det inte säkert att alla vill eller kan vara
drivande alltid.
EN VIKTIG FRÅGA

pilotprojektet utan
allt för stora kostnader. Det fanns engagerad personal som var villig att lägga ner extra tid och energi.
– I början köpte vi in handledning från Örebro
universitet. Sedan kom vi på att den kompetensen
har vi ju i vår egen förvaltning, säger Karin Sjöberg.
Den stora frågan var hur förskolorna skulle kunna
frigöra personal. Piloterna behövde gå ifrån på dagtid för att delta i handledningen. Dessutom blev det
brist på personal i barngrupperna när en del av
arbetslaget satte sig för att diskutera läroplanen.
– Det var ju inte bara att sätta in vikarier, säger
Karin Sjöberg. Även om vi hade haft hur mycket
pengar som helst är det brist på vikarier.
Förskolorna löste det på olika sätt. Några började

KARLSKOGA KUNDE GENOMFÖRA
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Pärmen visar
barnets utveckling
I Karlskogas förskolor har varje barn en
egen pärm. Här finns teckningar, fotografier
och en utvecklingsplan.
Idén fick personalen under pilotprojektet
när de diskuterade hur de skulle kunna
synliggöra det enskilda barnet mer.

Utvecklingsplanen innehåller rubrikerna känslomässig utveckling, social utveckling, hälsoutveckling, språkutveckling, lärande och övrigt.
Varje rubrik har underrubrikerna nuläge, mål,
åtgärder och uppföljning/utvärdering.
Inför varje utvecklingssamtal får föräldrarna frågor att besvara hemma. Personalen skriver något om
barnet under varje rubrik, både vad som är bra och
vad barnet behöver hjälp med. Vid mötet stämmer
de av med föräldrarna och diskuterar hur de tillsammans kan hjälpa barnet att komma vidare.
Under nästa utvecklingssamtal talar personal och
föräldrar om hur det har gått.
I pärmen förekommer inga sekretessbelagda uppgifter. Föräldrarna måste godkänna pärmen.
När barnet lämnar förskolan får barnet och föräldrarna pärmen. Målet är att den ska följa barnet
vidare till förskoleklass och grundskola om föräldrarna samtycker.

Åtta piloter arbetade fram innehållet med inspiration från Stora Mellösa, en kommundel i Örebro,
som har en liknande pärm.
Pärmens innehåll:
1) Information om pärmen
2) Utvecklingsplan
3) Uppföljning av inskolning
4) Teckningar
5) Fotografier
6) Små episoder
7) Övriga papper
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Dokumentationen
ger nya upptäckter
Pedagogisk dokumentation hjälper personalen att diskutera
och utveckla sitt arbete. Föräldrarna får en inblick i vardagen
på förskolan. Även barnen blir engagerade.
– När vi sätter upp barnens arbeten samlas de och pratar om
vad de har gjort. Barnen lär sig att reflektera över vad de lär sig
och hur, säger Greger Rösnes, arbetsledare på Höjdens förskola.

HÖJDEN LIGGER I ETT HYRESHUS i Hammarby-

höjden, Stockholm. Två våningar rymmer fem avdelningar för barn i åldrarna 1–5 år.
Barnens arbeten fyller väggarna. Här finns både
avslutade och påbörjade projekt. På en hylla står
modeller av tvättmaskiner. Teckningar visar hur barnen tycker att tvättmaskiner låter. Bredvid har personalen skrivit ned hur barnen har jobbat.
Både barn och personal föreslår teman för olika
projekt. Just nu arbetar några med sommarminnen.
Barnen har fått i uppgift att ta med sig något dött
eller levande. Någon har hittat ett skelett av en svan,
en annan en död geting. Bland fynden finns även flugor, musslor och en lök.
– Vi har börjat med att utforska de olika sakerna.
Bland annat har vi kokat blåmusslor och jämfört de
kokta med de råa, berättar Maria Kozlowska som är
förskollärare för 3-5-åringar.
Varje förmiddag är barnen indelade i två grupper.
Medan den ena är ute arbetar den andra med projekt. Om några barn inte vill vara med, kan de göra
något annat i stället; jobba med lera eller snickra.
Oftast har personalen förberett arbetet. När barnen undersökte löken började de med att skala den,
dela och lukta på den. De tittade också på den
genom förstoringsglas.
Därefter fick barnen teckna och måla av löken.
Några fastnade för snittytan, andra ville måla av
hela.
– Om de inte hade undersökt löken först hade det
blivit mindre intressant. Då hade de inte vetat hur
den såg ut inuti och kommit på så många olika former, säger Maria Kozlowska.
Medan barnen arbetar intervjuar, antecknar, bandar och fotograferar Maria Kozlowska. När hon planerar det fortsatta arbetet använder hon dokumentationen för att se vad barnen gör, hur de lär sig och

Ida Wijkström samlar barnen
en stund före maten. På väggen
hänger målningar där barnen
har experimenterat med
svart och vitt.

”Förskolan skall sträva efter att
varje barn utvecklar sin förmåga
att lyssna, berätta, reflektera och
ge uttryck för sina uppfattningar.”
Lpfö 98
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vad som fångar deras intresse. Nu lutar det åt att de
ska arbeta vidare med skelett eftersom svanskelettet
fascinerade många.
– Arbetssättet är krävande men roligt. Jag blir lika
nyfiken som barnen, säger Maria Kozlowska. Samtidigt är det viktigt att det inte blir mitt projekt. Jag
ska lyssna på barnen och följa deras spår.

Pedagogisk dokumentation
i korthet
Pedagogen intervjuar, fotograferar,
bandar och antecknar medan barnen
arbetar. Pedagogens reflektioner, foton
och barnens alster sätts upp på väggar
och hyllor under arbetets gång. Personal,
barn och föräldrar kan följa processen
och komma med synpunkter. När personalen planerar det fortsatta arbetet
använder de dokumentationen för att se
hur barnen lär sig och vad som fångar
deras intresse.

har förändrat arbetssättet på Höjden. Ett projekt kan till exempel starta med att ett barn undrar hur telefonen fungerar. Eller att någon ur personalen funderar över
figuren Batman. När de börjar är det inte bestämt
vart projektet ska leda eller hur länge det ska hålla
på. När barnen jobbat ett tag finns olika vägar att gå.
Personalen lyssnar och iakttar för att få reda på vad
som intresserar barnen mest.
– Tidigare lärde pedagogerna barnen, nu forskar
barn och pedagoger tillsammans. Barnen lär också
varandra, säger Greger Rösnes, som är arbetsledare
på Höjden.
När ögat var tema hade barnen många teorier om
varför pupillen ändrar storlek. Alla visste att det
beror på lampan, men vad händer inne i ögat?
Någon trodde att det finns ett gummiband i ögat, en
annan att det bor en flicka där som har en maskin.
– Vi går inte in på hur det verkligen förhåller sig,
säger Greger Rösnes. Det är viktigare att barnen hittar styrkan i att tänka själva. Om de har egna åsikter
kan de diskutera och lyssna på andras. Ofta tror vi att
vi lär barnen via vuxensvar, men det är inte säkert att
de begriper vad vi säger.
Enligt Greger Rösnes är den pedagogiska dokumentationen ett sätt att arbeta mot målen i läroplanen.
– Om man diskuterar värdegrunden och bara talar
om principer är det lätt att vara överens. Dokumentationen gör att man kan prata konkret om verksamhe-

DEN PEDAGOGISKA DOKUMENTATIONEN

Pedagogiska nätverk i korthet
Alla förskolor i Skarpnäck ingår i något
nätverk. En del består av deltagare från
enbart förskolor, i andra finns både skola
och förskola representerade. En del arbetar med dokumentation, andra fördjupar
sig i en fråga, till exempel innemiljön.
Inriktningen kan variera från termin
till termin.
Höjdens förskola ingår i Hammarbyhöjdens lokala nätverk. Det består av
representanter från förskola och
förskoleklass, totalt 16 personer.
Nätverket träffas en hel- eller halvdag
i månaden och diskuterar pågående
projekt. Deltagarna har med sig dokumentation från konkreta arbeten med
barnen. En nätverkshandledare leder
diskussionerna och kallar till möten.
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ten och då blir det tydligare vad man verkligen menar.
Greger Rösnes anser att läroplanen förutsätter att
pedagogerna har en idé om hur de ska jobba. Sedan
kan de jämföra arbetsmetoden med läroplanen: Har
vi stöd för våra idéer? Uppfyller vi målen eller måste
vi utveckla vårt arbete?
– Ta ordet ”demokrati” som exempel. De flesta av
oss tycker nog att vi arbetar på ett demokratiskt sätt.
Men det intressanta är: hur gör vi det? På Höjden
har vi till exempel arbetat mycket med miljön så att
barnen kan göra egna val.
När förskolan fick sin första läroplan ordnades
workshops för alla anställda. De diskuterade den egna
verksamheten utifrån läroplanen och tolkade de olika
begreppen. Greger Rösnes håller också workshops i
pedagogisk dokumentation för alla nyanställda, där
han använder citat ur läroplanen.

– Vi behöver jobba med läroplanen mycket mer.
Under diskussionerna kan det dyka upp nya frågor
som gör att man ser verksamheten med andra ögon.
Den pedagogiska dokumentationen gör också att
kollegor och föräldrar kan följa förskolans arbete och
komma med synpunkter.
– I dag pratar vi mer med föräldrarna om vad som
händer på förskolan medan det pågår. Innan vi ska
ha ett tema bjuder vi in föräldrarna till diskussion, i
stället för att informera dem i efterhand.
olika avdelningar träffas
varje vecka för att äta lunch och diskutera varandras
projekt. Höjden har också bildat ett nätverk med
andra förskolor och förskoleklasser i området. Nätverket har funnits i ett år, men det har varit svårt att
få kontinuitet i arbetet eftersom personal slutar och

PERSONAL FRÅN HÖJDENS

”Förskolan skall erbjuda barnen
en trygg miljö som samtidigt
utmanar och lockar till lek
och aktivitet. Den skall inspirera
barnen att utforska omvärlden.”
Lpfö 98

Sofia Bigert.
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ny kommer till. Deltagarna träffas en hel- eller halvdag i månaden.
– Mötena måste vara professionella. Tid är hårdvaluta, kollegorna jobbar hårt när vi andra går ifrån,
säger Greger Rösnes som leder nätverket.
Till varje träff tar deltagarna med sig dokumentation från ett pågående projekt. Ibland lämnar alla en
kort rapport, ibland fördjupar de sig i ett projekt
under en tid.
– Nätverket har hjälpt mig att bli en reflekterande
pedagog, säger Marlene Ivarsson, förskollärare på
Höjden. Ibland är man så inkörd på sin linje, men
när man får motfrågor tvingas man tänka efter.
Pia Eriksson är pedagog i en förskoleklass på
Hammarbyskolan. Hon tycker att skolan har mycket
att lära av förskolan.
– Även om någon berättar om ett småbarnsprojekt kan jag få idéer som går att använda i skolan.
Barnens ålder är inte intressant, säger hon. Dessutom
leder diskussionerna till att vi känner ett gemensamt
ansvar för barnen i området.
Nätverket har arbetat fram en modell för övergången mellan förskola och skola. Precis som tidigare besöker pedagogerna från förskoleklassen förskolan. Men i stället för att enbart presentera sig är
de med när barnen jobbar.
– Att se dem arbeta i sin miljö ger mer. Vi kan se
vad de har för kontakt med personalen och hur
tonen i gruppen är, säger Pia Eriksson.
Förskolebarnen arbetar också med skolan som
projekt. De får fundera över hur de tror att det ser ut
där och vad eleverna gör under en vanlig dag.
Personalen dokumenterar arbetet. Sedan besöker
barnen skolan och undersöker om deras föreställningar stämmer med verkligheten. De gör teckningar
som de tar med sig tillbaka och visar kamraterna på
förskolan.

Alvin Nilsson.

Barnen besöker skolan två gånger till. Sista gången
jämför barn och pedagoger vad barnen trodde i början med vad de vet nu.
tog fart 1993 efter att
några förskollärare hade besökt staden Reggio Emilia
i Italien. Där har de kommunala förskolorna utvecklat
en egen pedagogisk filosofi. Grunden är en stark tro
på människans möjligheter och att barn vill utforska
världen. Reggio Emilias förskolor kombinerar avancerat teoriskt arbete med en levande praktik med barnen. De förenar lek och arbete, verklighet och fantasi
och arbetar med många olika uttryck samtidigt.
Hammarby inledde ett projekt med Lärarhögskolan i Stockholm och staden Reggio Emilia genom
Reggio Emilia Institutet. Bland annat bildades ett
UTVECKLINGEN I HAMMARBY
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– Att arbeta med pedagogisk
dokumentation är krävande men roligt.
Jag blir lika nyfiken som barnen,
säger Maria Kozlowska, förskollärare
på Höjden. Här visar hon David Huber
hur man ritar med hjälp av datorn.

första nätverk av pedagoger på sju förskolor. De
arbetade i projekt med barnen, dokumenterade och
diskuterade sitt arbete. På träffarna deltog även forskare från lärarhögskolan och representanter från
Reggio Emilia Institutet. Samarbetet ledde till att
pedagogerna började förhålla sig på ett annat sätt till
barnen. De ändrade också miljön så att den blev mer
lockande och tillgänglig.
– Många som sökte till nätverket kom inte med.
När de hälsade på och såg vad vi gjorde blev de inspirerade och startade egna nätverk, säger Ulla Messing
som är enhetschef i Kärrtorp/Enskededalen.
I mitten av 90-talet genomfördes en stadsdelsreform i Stockholm. Kärrtorp/Enskededalen och
Hammarby tillhör numera Skarpnäck. Stadsdelen
samarbetar fortfarande med Lärarhögskolan och
Reggio Emilia, men är mån om att hitta sin egen väg.
Förskolornas behov och förutsättningar kan variera.
En period prioriterar några pedagogisk dokumenta-

tion medan andra väljer att utveckla lokalerna.
Personalen kan också behöva utbildning i till exempel data, bild eller naturvetenskap.
– Vi är emot standardlösningar. Allt utgår ifrån
samtal i olika grupper. Vad håller pedagogerna och
barnen på med? Vad skulle hjälpa processen vidare?
säger Karin Furness, bildlärare.
Karin Furness är en sammanhållande länk i utvecklingsarbetet. Hon håller bildkurser och handleder personalen. Pedagogerna måste ständigt ifrågasätta sig
själva: Hur betraktar vi barnen? Vilka situationer väljer vi att dokumentera? Vilka bilder väljer vi bort?
– Man blir inte experimenterande bara för att man
dokumenterar. Reflektionen är viktig, man måste
förstå hur man kan använda dokumentationen och
omvandla arbetssättet, säger Karin Furness.
i en planeringsgrupp, där
även förskolechefer och förskollärare med övergri-

KARIN FURNESS SITTER MED
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”Förskolan skall sträva efter
att varje barn uttrycker sin skapande
förmåga och sin förmåga att förmedla
upplevelser, tankar och erfarenheter
i många uttrycksformer…”
Lpfö 98

pande pedagogiskt ansvar ingår. De träffas en gång i
månaden och diskuterar utvecklingsarbetet i Skarpnäck. Eftersom en representant för enhetscheferna
finns med kan de fatta beslut som rör ekonomi.
– Som grupp har vi större möjlighet att komma
någonstans. Om vi vill utveckla vår verksamhet med
barnen klarar vi oss inte själva, säger Ulla Messing.
Förskolorna i Skarpnäck har sökt och fått pengar
till några större projekt, bland annat av Socialdepartementet och Skolverket. Men de har sett till att
arbetet kan fortsätta även när projektpengarna är
slut. Till stor del beror det på att förskolorna hittar
lösningar inom den egna organisationen. När någon
är borta på nätverksträff eller handledning, tar kollegorna hand om barngruppen. Förskolorna har arbetat medvetet med miljön så att barnen själva kan
plocka fram material som lockar dem. Det gör att de
kan jobba mer självständigt.
– Men man kan inte låta någon vara ensam med
för många barn, säger Ulla Messing. Det blir för
tungt och är inte bra av säkerhetsskäl. Därför tar vi
också in vikarier.
Förskolorna i Skarpnäck har formulerat gemensamma mål, för att alla ska sträva åt samma håll.
– Det kan ta tid att nå målen, men vi håller inte på
att utveckla andra saker samtidigt. Då är det lätt att

slösa på resurserna. Man måste behålla fokus under
en längre tid för att arbetet ska fördjupas.
SKARPNÄCK HAR HITTAT en stabil pedagogisk grund
att stå på. Nästa steg är att utveckla innehållet, till
exempel genom att utbilda personal i naturvetenskapliga ämnen. Genom naturvetenskapen kan
pedagoger och barn tillsammans utforska tankar om
liv och död. Det finns även planer på använda fler
uttrycksmedel som dans, drama, ljud.
– Vi måste även se över vårt sätt att organisera
vardagen, säger Ulla Messing. Det är svårt att förena
omsorg och pedagogik. Till stor del är vi fortfarande
fast i gamla föreställningar om hur en dag ska se ut.
Skarpnäck ingår just nu i ett projekt med Bromma
och Lärarhögskolan i Stockholm. De har startat en
kurs i naturvetenskap och teknik, där innehållet har
växt fram under kursens gång. Förskolornas pedagoger har arbetat med barnen och lärarna från
Lärarhögskolan har bidragit med faktakunskaper.
Några barn har byggt en fontän och en hiss. Andra
har levt sig in i trädgårdssnäckans liv genom lek,
drama, teckning, målning och upplevelser i naturen.
– Det är lätt att ett arbetssätt stelnar till en modell,
säger Karin Furness. Därför måste vi starta nya projekt hela tiden så att vi lär oss att tänka nytt.
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Tydlig möblering
gjorde leken lugnare
Förskolans lokaler behövde förändras. Det insåg arbetslaget
under den pedagogiska handledningen. Leksaker som barnen
inte använde plockades bort. Ett stort rum fick fyra tydliga
lekhörnor.
– Barngruppen blev lugnare. Innan kunde allt ligga huller om
buller, nu vet barnen vad de ska använda sakerna till. Det är fortfarande stoj och stök, men på ett annat sätt, säger Karin Ahlborg,
förskollärare i Bromma, Stockholm.

KARIN AHLBORG ARBETAR med 1-3-åringar på

Ibsengatans förskola. I dag är det fjärde gången
avdelningens tre pedagoger träffar sin handledare,
Ann Svensson. Hon börjar med att fråga hur
höstens barngrupp ser ut, hur inskolningen har gått
och vad som har hänt sedan förra gången de träffades.
Sedan diskuterar de miljön. Det finns mycket kvar
att göra. Förskolan har en ateljé som barnen nästan
aldrig använder, vilket delvis beror på att ingången
till ateljén är i ett rum där ett av barnen vilar.
Arbetslaget diskuterar olika lösningar på problemet.
Bredvid finns ett rum som nästan aldrig används,
kan barnet vila där i stället?
I det stora lekrummet finns en hoppmadrass. Ann
Svensson undrar vad den ger för signaler.
– Hur ska miljön se ut om barnen ska kunna vara
delaktiga? frågar hon vidare. Finns materialet tillgängligt? Kan barnen vara delaktiga under leken, vid
blöjbyte, vid lunchen?
Hon ger arbetslaget en uppgift till nästa gång:
– Fundera över hur delaktiga barnen är från morgon till kväll i allt som ni gör. Vad vill ni att barnen
ska kunna göra?
Efter handledningen fortsätter arbetslaget att
diskutera. Den extra halvtimmen gör det lättare att
komma fram till vad som ska göras. Det som inte
ändras samma dag blir oftast inte gjort.
– Det hon sa om madrassen fick mig att tänka till,
säger Marie Hofsten. Den kanske stör de andra barnens lek.
Ska de ta bort madrassen? Eller ställa upp den
mot väggen, så att barnen kan ta ner den om de vill?
– Det kanske är en bra idé att ha bilmattan där i
stället, säger Maria Åbonde. Fast det gäller att vara
eftertänksam. Vi kan inte bara ändra om, vi kanske
måste titta mer på vad barnen gör i rummet.

Estel Blixt.

”Miljön skall vara öppen,
innehållsrik och inbjudande.”
Lpfö 98
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Pedagogisk handledning i korthet
I Bromma finns elva pedagoghandledare. De är förskollärare som
har gått en 10p-kurs i pedagogisk handledning som anordnades av
Kommunförbundet i Stockholms län i samarbete med Lärarhögskolan.
Arbetslag som vill utveckla sitt pedagogiska arbete kan söka handledning.
Samtalen äger rum en gång i månaden och tar en timme. Handledaren
och arbetslaget träffas åtta gånger.
Första gången presenterar handledaren och arbetslaget sig för varandra.
Handledaren förklarar vad pedagogisk handledning innebär. Förskolechefen
är också med på mötet. Tillsammans gör de upp ett kontrakt, där de kommer
överens om vilka som ska delta, att det är viktigt att de får sitta ostörda,
om handledningen ska ställas in när någon är sjuk.
Till varje gång får arbetslaget en uppgift.
Under samtalen ska alla i arbetslaget föra anteckningar och skriva ned
vad de får för tankar.
Handledaren skickar en sammanfattning av samtalet till förskolans chef.
Efter varje handledning diskuterar arbetslaget på egen hand i en halvtimme.
Sista gången utvärderas handledningen. Arbetslaget har i förväg svarat
på frågor från handledaren. Förskolechefen är med under utvärderingen.
Bromma har samlat all handledning till samma förmiddag i månaden.
På eftermiddagen träffas samtliga handledare på Idébanken, ett utvecklingscentrum för förskola och skola i Bromma. Först sitter de två och två,
utbyter erfarenheter och hjälper varandra att komma vidare. Efter en
halvtimme samlas alla handledarna och diskuterar sådant som är på gång,
till exempel projekt, föreläsningar, studiedagar.
Två gånger per termin får handledarna egen handledning av en
utomstående person.
Förskolor som får handledning betalar tvåtusen kronor till Idébanken.
Alla förskolor i Bromma betalar dessutom en avgift varje år. Pengarna
används till att ta in vikarier när handledarna går ifrån för att handleda.
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– DET ÄR BRA ATT NÅGON UTIFRÅN ger oss en tankeställare, säger Karin Ahlborg. Ann kan bemöta oss
på ett bra sätt, hon håller inte med om allting.
När personalen gjorde om det stora rummet började barnen leka mer i grupper. Några barn som
hade haft svårt att anpassa sig kom lättare med i
leken. Karin Ahlborg och hennes kollegor har också
börjat ge barnen mer utmanande material. Några
pojkar som upplevdes som stökiga arbetade utan
problem med ett avancerat pussel.
– Barnen klarar mer utmaningar än vi tror. Det är
viktigt att inte stoppa dem för tidigt, säger hon.
Under handledningen har arbetslaget diskuterat
problemet med att få tid till planering. Innan planerade de arbetet tillsammans varannan vecka. Nu
träffas de varje vecka medan barnen vilar. De sitter i
rummet bredvid, så att de hör om något barn vaknar.
Barnen som är uppe lyssnar på sagor eller ritar.
Arbetslaget försöker också få tid till egen planering
en gång i veckan.
– Det har blivit mer kontinuitet i arbetet. Det är lättare att planera en vecka i taget och vi har föregående
vecka mer färsk i minnet, säger Karin Ahlborg. Det
här fungerar bra utifrån den barngrupp vi har nu,
men det bästa skulle vara om någon annan kunde ta
hand om barnen medan vi gick ifrån.

”Arbetslaget skall ansvara för
att arbetet i barngruppen genomförs
så att barnen ställs inför nya
utmaningar som stimulerar lusten
att erövra nya färdigheter,
erfarenheter och kunskaper.”
Lpfö 98

I dag har Bromma elva pedagoghandledare som
anlitas av arbetslag som vill utveckla sitt arbete. En
del har jobbat länge ihop och behöver hjälp att komma vidare. Andra arbetslag är nya och vill börja med
grundläggande pedagogiska diskussioner.
– Även om bara ett arbetslag på en förskola har
handledning, blir de andra inspirerade, säger Iréne
Lenman, chef på Ibsengatan. Om någon börjar
förändra miljön så att den blir mer spännande för
barnen, ser de andra avdelningarna det och börjar
göra om de också.
Iréne Lenman får reflektioner som handledarna
skriver ned efter varje samtal med ett arbetslag. Det

BROMMA BÖRJADE UTBILDA pedagoghandledare 1995
i samband med ett kvalitetsprojekt i Stockholms stad.
Socialnämnden hade avsatt fyra miljoner kronor för
att barnomsorgen skulle utvecklas. I takt med att
chefernas arbetsbelastning ökade fick förskollärarna
ta ett allt större pedagogiskt ansvar. Till en början
gick fyra förskollärare en 10p-utbildning i pedagogisk handledning som anordnades av Kommunförbundet i Stockholms län i samarbete med Lärarhögskolan.
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Charlton Wilson och Vincent Westerback-Ngwenya.

gör att hon vet vilka frågor som diskuteras och kan ta
upp dem på personalmöten.
Helst skulle hon vilja att alla arbetslag fick pedagogisk handledning, men resurserna räcker inte till. När
ett arbetslag har handledning tar de andra hand om
deras barngrupp.
På Ibsengatan har fyra arbetslag fått handledning.
Förskolan ingår i ett Reggio Emilia-inspirerat nätverk
tillsammans med sju andra förskolor. En pedagog
från varje arbetslag deltar i nätverket. En del tycker
att det är svårt att komma tillbaka och ensam driva
förändringsarbetet på sin avdelning. Då är den pedagogiska handledningen ett bra stöd.

– Jag ser det som kvalificerad fortbildning, säger
Iréne Lenman. Det här är ingenting som vi gör på
kort sikt. Nätverket ska träffas i ett och ett halvt år i
första vändan och sedan låter vi nästa pedagog gå.
Den pedagogiska handledningen är en del i arbetet.
HANDLEDAREN ANN SVENSSON har spelat in samtalet
med Ibsengatans arbetslag på band. Efteråt lyssnar
hon igenom det för att se om hon har missat något
och skriver ner de viktigaste punkterna. Inför nästa
samtal förbereder hon några frågor. Oftast tar samtalen en helt annan vändning. Som handledare måste
hon vara lyhörd och flexibel.
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Erik Nyström,
Edvin Stridh
och Oscar
Holmstrand
leker att de äter
jordgubbar.

– Det är svårt att ställa frågor som för dem vidare.
Jag ska ju inte tala om vad de ska göra, det måste de
komma på själva. Det ska vara deras tankar som styr,
de måste utgå från sin barngrupp och vad de själva ser.
Första gången har arbetslaget oftast något de vill
prata om. De har fått i uppgift att beskriva en dag
och en vecka på förskolan. De ska också ta med sig
en skiss som de ritat över avdelningen.
– Då kan jag se vad de fokuserar på. Om du vill
kan du bygga upp en hel dag på att klä på och av barnen, byta blöjor, äta, vila, mellanmål. Men då finns
det ingen verksamhet. Rutinsituationerna är viktiga,
men de ska bara flyta.
I handledningen försöker Ann Svensson ta fasta på
det som är positivt. Hon är medveten om att många
förskolor brottas med problem som besparingar, personalbrist och stora barngrupper. Ann Svensson var

själv på väg bort från yrket men fick tillbaka arbetslusten under utbildningen i pedagogisk handledning.
Hon tycker att människor över lag ofta möts i saker
som inte fungerar.
– Man kommer ingenstans genom att älta det som
inte går. Man måste fråga sig: vad går då? Det är lätt
att fastna i det gnälliga och då blir arbetet bara tråkigt.
alla handledarna på
Idébanken, ett utvecklingscentrum för förskola och
skola i Bromma. Idébanken har funnits i 13 år, ordnar
kurser, erbjuder utställningslokal och lånar ut litteratur och videofilmer. Det är också Idébanken som
organiserar den pedagogiska handledningen.
Handledarna börjar med att diskutera varandras
handledningar två och två. Den som har kört fast kan
få hjälp att gå vidare. Efter en halvtimme träffas hela

PÅ EFTERMIDDAGEN TRÄFFAS

26

gruppen. De pratar om sådant som är på gång, som
projekt, föreläsningar och studiedagar. De diskuterar
också hur handledningen kan utvecklas.
Målet är att handledarna ska få egen handledning
av en utomstående person två gånger per termin. Då
kan de ta upp sådant som är svårt, som att våga låta
det vara tyst istället för att själv ta över samtalet.
Många behöver också träna på att ställa mer utmanande frågor.
– Handledarna som kommer utifrån brukar betona
att det är viktigt att behålla barnfokus. De frågar: och
barnen då, vad har barnen för glädje av det? säger
Christina Granström som startade Idébanken och
driver den tillsammans med en kollega.
Handledarna skulle gärna vilja handleda mer.
Dels för att få mer erfarenhet, dels för att en månad
mellan varje samtal är för lång tid. Var tredje vecka
hade varit bättre. De skulle också vilja göra en uppföljning i förskolorna efter ett halvår. I utvärderingarna svarar de flesta arbetslag att de vill ha mer handledning. Några vill ha det direkt, andra vill vänta ett
halvår eller ett år för att hinna pröva de nya idéer
som de har fått.
– Om vi hade haft pengar skulle vi kunna dokumentera mer. En person skulle kunna skriva om sin
handledning. Eller vi skulle kunna beskriva vad som
hänt sedan vi började. Det skulle göra arbetet tydligare både för cheferna och oss själva, säger Christina
Granström.
I början samlade Christina Granström handledarna och deras chefer en gång i halvåret. De behövde

diskutera hur handledningen skulle organiseras. Från
början var det tänkt att handledarna skulle gå ifrån
två halvdagar i månaden. Tillsammans med cheferna
bestämde de istället att förlägga all handledning till
samma dag. Det gjorde det lättare att ta in vikarier.
Det bestämdes också att handledarna inte kan gå
ifrån om det inträffar något oförutsett på deras förskola, till exempel att flera i personalen är sjuka.
Handledargruppen har också samlat cheferna på
de förskolor som har fått handledning. De träffas en
timme åt gången och pratar om hur handledningen
har fungerat. Har de nytta av reflektionerna? Räcker
det med åtta träffar? Händer det något på förskolorna under handledningen?
– Vi försöker påverka cheferna att dra mer nytta av
att de har ett arbetslag som får handledning. De kan
ta upp frågeställningarna på personalkonferenser och
lyfta den pedagogiska debatten i hela huset, säger
Christina Granström.
Till en början planerade Bromma att utbilda en
handledare per förskola. Nu satsar de istället på några
få handledare, för att de ska få mer erfarenhet. Målet
är att minst en person på varje förskola ska få en 5putbildning i pedagogisk dokumentation och att alla
förskolor ska ingå i någon form av nätverk med
andra förskolor.
– Nätverksformen är bra, säger Christina Granström. Man blir inte så klok om man bara sitter fem
personer på en förskola och tänker. Man behöver
möta andra. Nätverken har ökat den pedagogiska
medvetenheten i Bromma.
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Samarbete hjälper
barnen att gå vidare
Barn och föräldrar ska känna igen sig hela vägen från förskolan
till årskurs nio. Det är en av utgångspunkterna för Motalas arbete
med helhetssyn 1–16 år.
Alla förskolor formulerar individuella mål som beskriver varje barns
utveckling. Målen lämnas vidare när barnet börjar i förskoleklass
och tanken är att de ska följa barnet under hela skoltiden.

FÖRSKOLEKLASSEN PÅ ÖSTRA SKOLAN går till-

sammans med ettor och tvåor i en integrerad klass.
Efter den gemensamma samlingen träffas sexåringarna i rummet bredvid klassrummet. Här finns stora
ytor att röra sig på. Barnen kan leka på bilmattan i
ena hörnet eller sitta i soffan och läsa. Det finns
också bord där de kan rita eller skriva.
Tillsammans med läraren har barnen bestämt vad
de ska jobba med den närmaste tiden. Några spelar
den försvunna diamanten, andra pusslar. Ett av barnen arbetar vid datorn.
Innan de började i förskoleklassen träffade Annika
Sandberg deras förskollärare för att prata om hur
tiden i förskolan varit. Då lämnades även de individuella målen över. De beskriver varje barn utifrån rubriker som språk, motorik, social mognad och intressen.
– Det är omöjligt att få en helhetsbild under så
kort tid, men jag vet lite mer om vem det är jag
möter. Det är bra, speciellt om det är något barn som
behöver särskilt stöd, säger Annika Sandberg. När
jag sedan träffar barnet försöker jag ställa mig neutral. Det är viktigt att också skapa sig en personlig
uppfattning.
Även barnens föräldrar är med vid överlämnandesamtalet. Det gör att de tidigt får träffa läraren i förskoleklassen. Marie Hillman, förälder till Gustav i
förskoleklassen, tycker att det är bra att läraren får
veta hur barnet är hemma.
– Gustav var lite pirrig inför att börja i skolan. Det
kunde jag berätta för Annika och hon kunde vara lite
mer lyhörd. Det känns också bra att veta vad förskolläraren har sagt till läraren i förskoleklassen.
Tidigt på hösten åker hela klassen på läger för att
alla ska få lära känna varandra. Föräldrarna är också
med. Efter någon månad träffar Annika Sandberg
barnens föräldrar igen för ett utvecklingssamtal. Då
pratar de om hur barnet har upplevt skolstarten. På

Varje barn i förskoleklassen har en
egen pärm, som innehåller blad
för egen planering. Tillsammans
med läraren fyller de i vad de ska
arbeta med den närmaste tiden.

”Alla som arbetar i skolan skall
samarbeta med elevernas vårdnadshavare
så att man tillsammans kan utveckla
innehållet i verksamheten.”
Lpo 94
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vårens utvecklingssamtal är barnen med. Tillsammans sätter de upp individuella mål, som sedan lämnas vidare till läraren i ettan.

Individuella mål i korthet
Personalen i förskolan sätter upp
individuella mål för varje barn
tillsammans med föräldrarna. Målen
diskuteras och utvärderas vid varje
utvecklingssamtal. Inför samtalen
har alla i förskolans arbetslag gjort
en kortfattad beskrivning av barnet.
Efter att ha jämfört sina uppfattningar
för de över uppgifterna till papperet
med de individuella målen.

1995 SATTE MOTALA KOMMUN upp gemensamma mål

som ska prägla arbetet i förskolor och skolor. Det ska
finnas kontinuitet i vardagsarbetet och trygghet i
relationer och arbete. Förskolor och skolor ska hitta
arbetssätt som gör att varje barn kan utvecklas och
som tar tillvara vuxnas och barns olika kompetens.
Det ska finnas bra former för föräldrars och elevers
medverkan och inflytande.
Alla förskolor i Motala arbetar med individuella
mål. Underlagen kan se olika ut, men huvudrubrikerna är desamma i hela kommunen.
– De individuella målen gör att vi ser barnets
utveckling tydligare. Vi jobbar mer konkret med varje
enskilt barn och risken är mindre att vi missar ett barn
som har behov av extra stöd, säger Carina Berger
Svensson, pedagog på Bergsätter förskola. Det blir
också lättare att se vilken nivå vi kan lägga oss på i den
dagliga verksamheten, så att varje barn får den stimulans det behöver för att utvecklas.
Under inskolningen informerar personalen föräldrarna om att förskolan arbetar med individuella mål.
Inför varje utvecklingssamtal skriver var och en i
arbetslaget några kortfattade rader om varje barn.
De har ett arbetsmöte där de reflekterar tillsammans
och jämför sina uppfattningar. Därefter fyller de i
underlaget för de individuella målen, där de beskriver varje barn mer utförligt, både vad barnet är bra
på och vad det behöver hjälp med. Varje person har
ansvar för cirka sju barn.
– Det är viktigt att få tid för reflektion, säger Carina
Berger Svensson. Om barnet beter sig på ett visst sätt
måste man fundera: beror det på mig, på miljön, på
de andra barnen? Vad behöver göras för att det ska

När barnen börjar i förskoleklass har
förskolläraren, läraren i förskoleklassen
och föräldrarna ett gemensamt överlämnandesamtal. Det varar ungefär
en halvtimme. Då lämnas även de
individuella målen över.
Förskoleklassläraren fortsätter att
arbeta med individuella mål och
lämnar sedan dem till läraren i ettan.
Tanken är att de individuella målen
så småningom ska följa med barnet
genom hela grundskolan.

bli bättre? Men det är viktigt att även ta reda på varför något gick bra. Då kan man dra nytta av det och
göra om det.
Carina Berger Svensson har en barnfri timme
varje vecka, då hon ska planera arbetet utifrån de
individuella målen. Ofta räcker tiden inte till.
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”Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter
en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden
i begreppen kunskap och lärande.”
Lpfö 98

– Ambitionen är att få en stund till reflektion varje
dag, men vissa dagar finns det inte utrymme till det.
Då känner man sig frustrerad när man går hem.
Oavsett om arbetet under dagen har fungerat bra eller
mindre bra har man inte hunnit fundera över varför.
De individuella målen används som utgångspunkt
för utvecklingssamtalet med föräldrarna. Om föräldrarna har en annan uppfattning än personalen formuleras de individuella målen om. Under nästa utvecklingssamtal gör de en utvärdering och sätter upp
nya mål för barnet.
– Vi jobbar mer strukturerat nu och följer upp varje
barn kontinuerligt, säger Carina Berger Svensson. Det
behövs tydligare ramar för att arbetet ska flyta när
barngrupperna är stora.
De individuella mål som sätts upp vid det sista
utvecklingssamtalet på förskolan lämnas vidare till
läraren i förskoleklassen.
– I skolan har de fler barn, de individuella målen
gör att de får en överblick, säger Carina Berger
Svensson. Barnet ska utvecklas i rätt riktning hela
vägen. Mitt arbete blir ogjort om andra inte arbetar
vidare i samma riktning.

lan arbetar för att uppnå målen, när det görs och
vem som har ansvar för att arbetet utförs. Personalen på varje förskola tar fram sin lokala arbetsplan
utifrån de gemensamma rubrikerna. Skolan har arbetat på ett liknande sätt.
– Man kan tolka läroplanen olika beroende på vilken bakgrund och vilka värderingar man har, säger
Carina Berger Svensson. I och med att vi har tagit
fram en lokal arbetsplan har vi fått en mer enhetlig
syn på hur vi ska bemöta barnen. Arbetsplanen gör
arbetet på förskolan tydligare. Föräldrar och vikarier
kan se vilka mål förskolan har.
Hösten 1998 träffades personal från olika förskolor i mindre grupper för att diskutera läroplanen. De
gick igenom del för del och försökte konkretisera formuleringarna: Vad innebär respekt? För dig som
människa? För dig som förskollärare? Personalen
diskuterade även läroplanen på personalmöten och
arbetslagsträffar.
På Bergsätter förskola delade personalen sedan in
sig i olika grupper, med en representant från varje
avdelning. En grupp arbetade med språk, en annan
med kvalitet. Carina Berger Svensson ingick i en
grupp som fick i uppdrag att ta fram en lokal arbetsplan för förskolan.
Gruppens deltagare utgick från diskussioner som
personalen hade haft. Allt eftersom avsnitten blev
färdiga skickade de ut dem till sina arbetskamrater
på remiss. Efter ett och ett halvt år var den lokala
arbetsplanen klar.

DE INDIVIDUELLA MÅLEN baseras på förskolans lokala arbetsplan. Alla förskolor i Motala har en gemensam struktur för hur arbetsplanen ska utformas. Den
följer läroplanen och innehåller rubriker som normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande. Arbetsplanen ska också beskriva hur försko-
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Annika Sandberg går igenom bokstaven R
för Emelie Eriksson och hennes klasskamrater.

– Det var bra att vi fick gott om tid, det gjorde att
vi kunde skicka texterna fram och tillbaka flera gånger
och få synpunkter från de andra, säger Carina Berger
Svensson. Först var det jättesvårt. Vad betyder orden
i läroplanen, vad står de för? Successivt blev det lät-

tare och i dag har vi en arbetsplan som vi kan stå för.
Gruppen har även tagit fram ett underlag för utvärdering av arbetsplanen. Efter varje avsnitt i arbetsplanen finns det några rader med frågor: Hur efterlevs
målet? Vad behöver åtgärdas? Hur ska detta göras?
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Amanda Pettersson klipper ut
olika delar som hon sedan
ska pussla ihop till ett R.

Först funderade de på att ha en enda utvärderingsdel i slutet av arbetsplanen, men kom fram till
att det är bättre att vara grundlig. Annars är risken att
alla punkter inte gås igenom ordentligt.
– Utvärderingen kräver att man är ärlig mot sig
själv och andra, säger Carina Berger Svensson. Vi
blir mer medvetna om vårt sätt att handla och tänker
oftare till: varför gör jag så? Det behöver inte bara
vara dåliga saker, man kan också bli uppmärksam på
vad man gör bra.

målen. Tanken är att ta fram ett gemensamt underlag
som kan användas vid överlämningar hela vägen upp
till gymnasiet. Gruppen ska föreslå rutiner för hur
överlämnandet ska gå till: När ska överlämningen
ske? Vad ska lämnas över? Vem ska lämna över till
vem? Hur kan elever och föräldrar vara delaktiga?
Gruppen ska också komma fram till hur dokumenten ska förvaras och hur länge. Arbetsgruppen har
träffats tre gånger och nu är ett första förslag ute på
remiss hos kollegor och chefer.
– Det blir mer ordning och reda eftersom allt finns
samlat i ett dokument, säger Ewa Gustafsson, lärare i
svenska och SO i åk 6–9. Innan hade vi överlämnandekonferenser för de nya sexorna och jag tycker inte

med personal från
olika förskolor och skolor nyligen bildats. De har fått
i uppgift att utveckla arbetet med de individuella
I MOTALA HAR EN ARBETSGRUPP
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”Ett ömsesidigt möte mellan
de pedagogiska synsätten
i förskoleklass, skola och fritidshem
kan berika elevernas utveckling och lärande.”
Lpo 94

att vi fick reda på så mycket. Det fanns information
lite här och där.
– Blanketten gör det lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt under resans gång, menar Leif Henrikson,
lärare i matte och fysik i åk 6–9. Ibland undrar man
varför inget har gjorts, till exempel om en elev blir
mobbad. Men det kanske har gjorts massor.
Eftersom personal i förskola och skola redan har
stor arbetsbelastning har gruppen varit angelägen
om att ta fram ett dokument som är lättarbetat.
– I början hade vi vidlyftiga planer men bestämde
oss för att hålla nere ambitionerna. Det är lätt att
skrivbordsarbete läggs på hög, och då faller idén,
säger Ewa Gustafsson.

gör det, säger Eva Svensson, verksamhetschef. Jag
tror inte att man kan förändra något genom att styra
uppifrån för då känner inte de i verksamheten sig
delaktiga.
Alla rektorer i respektive område träffas varannan
vecka för att utbyta erfarenheter. Varje rektor har
ansvar för en specifik fråga, till exempel IT eller allmän
förskola. En gång om året gör alla rektorer i Motala ett
besök i en annan kommun för att få nya idéer.
Eva Svensson träffar rektorerna en gång i månaden. I höst har de gått igenom vad de har gjort hittills och börjat planera framtiden.
Den närmaste tiden kommer arbetet framför allt
att handla om att utveckla allmän förskola. Rektorerna har diskuterat hur kvaliteten ska förbättras. Bland
annat behöver personalen i förskolorna mer tid för
planering på dagtid. En lösning kan vara att anställa
några pedagoger i varje område, som skiftar mellan
olika förskolor för att lösa av personalen.
– Det är svårt att skapa mötesplatser för personal
som jobbar med 1–16 år eftersom det är brist på
vikarier och utbildad personal, säger Eva Svensson.
Men det är viktigt att det inte blir för stora skillnader
mellan de olika verksamheterna. Det får inte vara så
att läraren i sexan säger: det här måste du kunna
innan du börjar sjuan. Vi måste utgå från barnets
egna förutsättningar. Det är därför de individuella
planerna har kommit till.

på andra sätt med helhetssyn. Personalen har träffats på gemensamma studiedagar och pedagogiska kaféer med teman som
individuella mål, språkträning och helhetssyn. De har
besökt varandras verksamheter. Arbetet med individuella mål ledde också till att förskolor och skolor
startade ett projekt för att utveckla språkinlärningen.
I Motala är barnomsorgen och grundskolan uppdelade i fem områden. Varje område ansvarar för att
utveckla helhetssyn 1–16 år. Förskolorna och skolorna i områdena har kommit olika långt.
– Alla gör inte på samma sätt. Målet är att arbeta
med helhetssyn, men det finns en frihet i hur man
MOTALA HAR ÄVEN ARBETAT
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Lärorika besök i
kollegornas vardag
Inga Norberg brukar inte stå i ring på golvet och sjunga
när hon arbetar. I vanliga fall undervisar hon i engelska
och tyska på gymnasiet. Men idag är hon på besök i
en etta. Auskultationer är en del i Vilhelminas arbete
med att länka ihop läroplanerna.

BARNEN I FÖRSTA KLASS på Volgsjö skola inleder

dagen på skolgården. Läraren Ulrica Canon går
runt och hälsar på var och en: Good Morning Julia,
have a nice day. Ettorna har bara gått i skolan ett par
månader men har redan lärt sig några ramsor och
sånger på engelska.
Sedan samlas de på golvet längst fram i klassrummet. Ulrica Canon skickar runt en svart tygpåse
med guldstjärnor på. I tur och ordning får barnen
känna på den och gissa vad som finns inuti. De får
inte berätta vad det är, men de får lämna ledtrådar.
– Det är flera saker som sticker ut.
– Den har åtta ben.
Klassen tittar med spänning på när Ulrica Canon
plockar fram en svart leksaksspindel ur påsen. De
sjunger Imse Vimse spindel tillsammans. Barnen är
stora spindlar som vevar med armarna och små spindlar som sjunger så tyst att det nästan inte hörs. Sedan
klipper de ut spindlar i svart papper som de dekorerar.
– Vi som arbetar i skolan bör känna till varandras
vardag, säger Inga Norberg. Man kanske har en
gammal bild av hur det är. Det är samma sak med
gymnasiet, många tror att jag sitter bakom katedern
hela dagen.
Inga Norberg har auskulterat tidigare i en trea. Hon
har även följt en speciallärare i årskurs sex, när hon
gick en kurs i specialpedagogik på Umeå universitet.
Hon ser många likheter mellan sitt eget och Ulrica
Canons arbete, men också skillnader. Lärarna på
grundskolan måste finnas till hands hela tiden. De
blir mer som extraföräldrar; ser till att barnen äter
ordentligt, tröstar dem när de slår sig och hjälper till
att lösa konflikter.
– Vi gymnasielärare undrar ofta vad barnen lär sig
på grundskolan när de inte kan läsa när de kommer
till oss, säger hon. Men besöken har gjort mig väldigt
ödmjuk, lärarna här är otroliga pedagoger.

Klassen jobbar med bokstaven S.
På förmiddagen klipper barnen ut spindlar
i svart papper som de dekorerar.
På eftermiddagen tränar de på att skriva.

”Avsikten är att de tre läroplanerna
skall länka i varandra utifrån
en gemensam syn på kunskap,
utveckling och lärande.”
Lpfö och Lpo – inledningstexter
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Klockan är halv elva och det är dags för lunch.
Idag serveras fisk i matsalen, som är stor och stimmig. Några ettor har gått före och dukat borden.
Efter tjugo minuter får de som ätit upp lov att gå.
Leken på skolgården väntar.
På eftermiddagen går halva klassen hem medan de
andra stannar kvar och arbetar. Fröken frågar vilket
ljud spindel börjar på och om barnen kan komma på
andra ord som börjar på s. De funderar en stund.
– Cykel, föreslår någon.
– Svan.
– Snurrstol.
Sedan ritar barnen s, först i luften och med fingret
på bänken. När de känner sig säkra får de gå fram
och skriva på tavlan.
– Man ser att det inte är så lätt att skriva s, säger
Inga Norberg. Besöken har gett mig en helt annan syn
på hur det är att lära sig att läsa. Det är inte så enkelt,
en del får kämpa för att få ihop ett ord.
Hon berättar att hon blev positivt överraskad tidigare under dagen. Ulrica Canon visade fyra böcker
om spindlar som barnen fick låna med sig hem. Alla
ville ta med sig böckerna. I den trea Inga Norberg
besökte ville nästan ingen låna. Vad är det som händer på vägen? Varför tappar en del barn lusten? Inga
Norberg frågar Ulrica Canon vad hon tror.
– De upptäcker hur svårt det är, att de måste ta sig
tid att träna, säger Ulrica Canon. Det tar emot för en
del. Man får försöka stötta och hjälpa dem så mycket
det går.

Auskultationer i korthet
All personal i förskola och skola
fick möjlighet att besöka annan
verksamhet under en dag.
Några av lärarna auskulterade
under studiedagar eller när deras
egna elever var på prao. Andra gav
sina elever hemuppgifter i samråd
med föräldrarna. En del fick vikarier.
Efteråt utvärderades dagen.
Många tyckte att de hade blivit mer
medvetna om sina fördomar, fått
djupare kunskaper och positiva
kontakter. Men flera ansåg att
besöket hade varit för kort. De
skulle också velat ha mer tid för att
tala med den lärare de besökte.

En referensgrupp tillsattes. I den ingick representanter från förskola, förskoleklass, fritidshem, skola,
gymnasium, politiker och fackförbund. En projektledare anställdes på 20 procent.
Gruppen träffades regelbundet, satte upp mål och
planerade arbetet. Alla var eniga om att projektet
skulle synas på förskolor och skolor. Upplevelser,
gemensamma aktiviteter och möten skulle prioriteras.
Gruppen ordnade gemensamma studiedagar för
all personal i förskola och skola. De skapade också
en särskild informations- och diskussionsmapp på

AUSKULTATIONERNA I VILHELMINA startade i samband med projektet Röda tråden som pågick under
år 2000. I kommunens skolplan stod det att formerna för samverkan skulle ses över. Vilhelmina
hade också fått ekonomiskt stöd från Skolverket för
att utveckla sitt arbete med helhetssyn.

39

”Samarbetsformer mellan förskoleklass,
skola och fritidshem skall utvecklas
för att berika varje elevs mångsidiga
utveckling och lärande.”
Lpo 94

datanätet, så att alla lätt skulle kunna nå varandra.
Förskolor och förskoleklasser tog fram planer för
överlämningen av barn. All personal fick auskultera
under en dag.
– Många gymnasielärare säger: Eleverna kan ingenting när de kommer till oss, säger Pertti Rousu, gymnasierektor. Ungdomarna är inte dummare nu än på
30-talet, men de besitter andra kunskaper. Det är viktigt att lärarna får inblick i hur man undervisar på
grundskolan, att de ser vad eleverna lär sig.
Alla gymnasielärare ska auskultera ytterligare en
gång. Förra omgången besökte de flesta årskurs 7–9,
men Pertti Rousu tycker att det är viktigt att de också
får se vad de mindre barnen gör.
Han förstår att en del tycker att det är svårt att
tänka om. Genomsnittsåldern bland lärarna är hög
och arbetet kräver mer. I dag söker nästan alla elever
vidare till gymnasiet. Yrkeslinjerna har blivit mer
teoretiska och många har svårt att finna sin plats. Just
därför tycker Pertti Rousu att gymnasielärarna ska
besöka grundskolan.
– När det gäller pedagogik har grundskolan kommit längre än gymnasieskolan. Många gymnasielärare
är ämnesfixerade och vill banka in faktakunskaper
även om eleverna inte är mogna. I stället måste man se
var eleverna befinner sig och anpassa undervisningen.
Viveka Stenwall undervisar i SO och hemkunskap
i årskurs 7–9. Hon har besökt en fyra.

– Det var intressant att se vilken nivå barnen är på
i fjärde klass, men det var för kort tid för att man
skulle få en djupare inblick. Man skulle behöva minst
en vecka.
Viveka Stenwall tycker att skolan behöver ändras,
men att det är komplicerat. Personalen har svårt att
få tiden att räcka till och då prioriteras inte samarbete
mellan stadierna. Själv får hon inspiration och stöd
främst av de lärare i kollegiet som delar hennes syn
på kunskap.
– Tanken med Röda tråden är god, men jag tror
att man måste ha kommit längre inom den egna skolan innan man kan närma sig varandra. Om vi inte
har samma kunskapssyn på den här skolan, hur ska
vi då kunna prata med lärarna i årskurs 1–6?
och projektledare för Röda tråden. Hon menar att man både
kan utveckla den egna skolan och mötas över gränserna. Det behöver inte vara någon motsättning.
– Hur lång tid ska det ta att komma vidare i den
egna verksamheten? Utveckling pågår hela tiden,
man behöver inte bli färdig för att se varifrån eleverna kommer och vad de har med sig i bagaget.
Utvärderingen av Röda tråden-projektet visade att
auskultationerna var uppskattade. Personalen tyckte att
de hade blivit mer medvetna om sina fördomar, fått
djupare kunskaper och positiva kontakter. Men många

INGRID KARLSSON ÄR BITRÄDANDE REKTOR
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Fruktstund med högläsning.
Inga Norberg och Irja
Nybrand lyssnar.

ansåg att besöket hade varit för kort. De skulle också
velat ha mer tid för att tala med den lärare de besökte.
Några av lärarna auskulterade under studiedagar
eller när deras egna elever var ute på prao. Andra
gav sina elever hemuppgifter i samråd med föräldrarna. En del fick vikarier.
– Det känns som om det här är en start på något

som kommer att fortsätta, säger Ingrid Karlsson.
Lärarna har börjat inse att det som händer i trean,
sexan eller nian har betydelse för hur det ska gå
senare. Samtidigt är det viktigt att man går varsamt
fram, att man inte prackar på någon något.
Projektgruppen för Röda tråden träffas fortfarande
några gånger om året. Men ansvaret för samverkan
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Barnen ritar
bokstaven S, först
i luften och med fingret
på bänken. När de
känner sig säkra får de
gå fram och skriva
på tavlan.

ligger numera på skolledargruppen. Det finns planer
på att fortsätta med auskultationerna. Vilhelmina har
också fått pengar från Skolverket till ett nytt projekt.
Tanken är att skapa kontaktgrupper där personal
från förskola, förskoleklass, åk 1–3, åk 4–6, åk 7–9
och gymnasiet ingår. Grupperna kan till exempel
diskutera lärande, värdegrund och kunskapssyn och
träffas en gång i månaden under ett år. Det ger personalen tid att bygga upp relationer. På sikt vill
Vilhelmina även låta eleverna närma sig varandra,
till exempel genom att äldre elever redovisar arbeten
för de yngre.
– När elever får stå framför andra elever växer de,
säger Ingrid Karlsson. När de yngre lyssnar till de
äldre får de en bild av hur det kommer att vara när
de själva går i gymnasiet.

kläder och ordnade modevisning, lärde sig mer om
svarta hål, rymdfotografering och stjärntecken.
Genom en klasskamrats lillebror fick de veta att
även tvåorna hade jobbat med rymden.
– Det kändes bra att få lära ut någonting, säger
Peter Strandberg, som nu går i nian. Det var lite pirrigt, annars var det som en vanlig redovisning.
– Det var bra att man vågade stå inför nytt folk, sin
egen klass känner man ju redan, säger Evelina Persson.
Barnen uppskattade det också mer, de tyckte att det
var mer intressant än våra jämnåriga kompisar.
När åttorna hade Vilhelmina som tema redovisade Evelina Persson och hennes kamrat sitt arbete
för en trea. De berättade om ortens historia, grannkommuner och Vilhelminaprofiler. De ordnade också
lekar för att få in barnen i redovisningen och berättade en samisk saga.
– De stora eleverna blir mer kända för de små.
Evelina och de andra som går på högstadiet blir inget
hot, säger Viveka Stenwall.

sina sjuor och åttor
redovisa projektarbeten för tvåor och treor. Första
gången hade eleverna rymden som tema. De sydde
VIVEKA STENWALL HAR LÅTIT
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Klara rutiner gör
överlämningen bättre
Personal i förskola och förskoleklass har
arbetat fram riktlinjer för hur överlämningen
av barnen ska gå till.
Varje förskola lämnar alltid över barn till
samma förskoleklass.

4. På hösten bjuder förskoleklassen in förskolebarnen. Sexåringarna får träffa sina gamla förskolekamrater och visa dem sin nya miljö.
Samverkan ska utvecklas så att förskoleklassen får
kontakt även med de barn som inte går i förskolan. I
år har förskoleklasserna tagit kontakt med dagbarnvårdare och öppna förskolan.
Vilhelmina vill arbeta fram liknande riktlinjer för
hur övergången mellan de andra stadierna i skolan ska
gå till. Personalen ska veta vilken information som ska
lämnas över. Nu finns muntliga rutiner, men ingenting
nedskrivet.
Gymnasielärare och lärare i åk 7–9 har ofta olika
uppfattning om vad eleverna ska kunna när de slutar
grundskolan. Därför har lärare i olika ämnen börjat
träffas för att diskutera övergången till gymnasiet.
Skolledarna har utvecklat samverkan på ledningsnivå. De har deltagit i samma utbildningar, där frågor
som elevsyn, lärande, kunskap, barns utveckling och
behov, ledning och organisation har diskuterats.

Följande är ett exempel på hur riktlinjerna i Vilhelmina tätort ser ut:
1. På våren bjuder förskolan in förskoleklassen.
Barnen som ska gå vidare till hösten får träffa sina
blivande lärare. Deras tidigare kamrater som nu går
i förskoleklassen är också med.
2. Personalen i förskolan informerar personalen i förskoleklassen om hur barnens tid i förskolan har varit
och vad de har arbetat med. Innan samtalet ska förskolepersonalen samråda med barnets föräldrar
3. Om förskoleklassens personal behöver få särskild
information om enskilda barn kan föräldrarna vara
med vid överlämnandesamtalet.
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