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Abstrakt 
Tillgänglighet i förskolan är ett begrepp som många förknippar med hur den fysiska 

miljön är uppbyggd men den är mer än så. Om man ser tillgänglighet ur pedagogiska, 

sociala och fysiska miljöer ökar alla barns förutsättningar till lärande. Den sociala 

miljön handlar om bemötande, normer och värden och att olikheter är en tillgång. Den 

pedagogiska miljön beskriver hur olika lärstrategier ökar tillgängligheten kring barns 

utveckling, samt vikten av att kunna använda olika kommunikativa metoder. Den 

fysiska miljön handlar om vilket material som utbildningen har, om den är tillgänglig 

för barnen samt hur ljud, ljus och luft påverkar barnens möjlighet till lärande. 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har tagit fram ett material som kan ligga till 

grund för att öka pedagogerna kunskaper kring hur tillgänglighet har för inverkan på 

barns lärande och utveckling. Denna studie, som bygger på aktionsforskning, beskriver 

hur en introduktion gått till i en kommun i Mellansverige och hur pedagogerna upplever 

en ny metod av värdering som inte nyttjats innan. Detta genom att pedagogerna har fått 

använda ett värderingsverktyg för att öka tillgängligheten på förskolan. Sex avdelningar 

har medverkat i studien och metoden som använts är aktionsforskning där jag som 

specialpedagog har handlett pedagogerna. Genom att använda pedagogernas 

planeringstid för att tillsammans reflektera och därmed nyttja alla pedagogers olika 

kompetenser, har resultatet i studien visat att pedagogerna ser positiva effekter av att 

arbeta med en tillgänglig utbildning. Detta synliggörs genom hur de samtalar om 

barnen, att de har ett mer relationellt perspektiv än innan. Specialpedagogen har en 

betydande roll i vilken utsträckning som pedagogerna arbetar med själva verktyget. I de 

fall där besök inte skett kontinuerligt har det visat sig att pedagogerna återgår till det 

gamla arbetssättet. Tiden har stor inverkan på i vilken utsträckning som pedagogerna 

arbetar och hur väl deras kunskaper har höjts angående tillgänglighet. 
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1 Inledning 
Enligt skollagen (SFS 2008:800) ska alla barn få det stöd som den är i behov av i 

nuläget. Bristande tillgänglighet är en diskrimineringsgrund enligt lag (SFS 2008:567). 

Hur kan förskolans personal utvärdera att alla barn upplever lärmiljön och 

undervisningen som sker där som tillgänglig? 

 

I mitt arbete som specialpedagog ingår det att arbeta med handledning tillsammans med 

förskolans pedagoger. Den kommun som jag arbetar inom skulle börja använda sig av 

Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning. Detta såg jag som en möjlighet att fördjupa mig inom det. Materialet är ett 

slags mätinstrument, en självskattning, som belyser vilka områden som pedagogerna 

kan utveckla inom tillgänglighet för att anpassa undervisningen för alla barn, oavsett 

funktionsförmåga. Kommunen har tidigare arbetat med ett lågaffektivt bemötande 

(LAB) som arbetssätt. Efter diskussion med kommunens specialpedagoger har 

förvaltningen tänkt att detta ska bli en fortsättning på det förhållningssättet. Denna 

studie genomfördes mellan januari-juni 2019. Den tiden är för knapp för att arbetet ska 

implementeras men pedagogerna får en genomgående introduktion på tillgänglig 

utbildning.  

 

SPSM har gjort en rapport (Ahlefeld Nisser, Olsson, Lindqvist, & Lundgren, 2018) 

tillsammans med Högskolan i Dalarna, om hur de arbetat med implementering. Med 

den som utgångspunkt vill jag undersöka hur processen utformar sig samt vilka 

möjligheter och hinder som kan uppstå under resans gång. De hinder och möjligheter 

som uppstår i denna studie kan senare användas när resterande förskolor ska starta sina 

värderingar. Denna form av värdering är tänkt att bidra till att den röda tråden i 

förskolans kvalitetsarbete hålls samt att deras förhållningssätt med LAB ska kvarstå. 

Det vill säga att fortsättningen av implementeringen av LAB kommer fortgå med stöd 

av detta verktyg.  

 

Under arbetets gång har även implementeringen av den nya läroplanen för förskolan 

påbörjats. En tanke som uppkom var att när resterande arbetslag ska börja använda detta 

verktyg under höstterminen 2019, borde det gå att koppla ihop dessa projekt. Detta för 

att pedagogerna ska se den röda tråden gällande deras gamla arbete med LAB, 

tillgänglig utbildning samt de nya direktiven som inkommit i läroplanen. En del av 

förskolorna använder sig av BRUK (bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet) 

som ett självskattningsverktyg som Skolverket har gett ut. Det är ett stort arbete som 

täcker alla delar av läroplanens mål. Denna kommun har förskoleobservatörer1 som 

använder sig av BRUK i deras arbete. Med tanke på att pedagogerna är vana vid att 

värdera sin verksamheten är inte självskattningen av verksamheten ny, utan det är ett 

nytt sätt att se på sin egen verksamhet utifrån tillgänglighet och hur de olika miljöerna 

samspelar.  

 

I och med att förskolan har blivit en skolform och att dess läroplan reviderades 2018 

och började gälla 1 juli 2019 kommer jag att benämna denna verksamhet som en 

utbildning som bedriver undervisning.  

 

 
1 1 Förskoleobservatörerna arbetar med att öka kvaliteten på förskolorna genom observation och BRUK:s 

självskattning av Skolverket, samt bistå med ny forskning. 
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I förskolans utbildning finns förskollärare, barnskötare och annan personal som arbetar 

tillsammans med barnen. Jag kommer att benämna alla dessa som pedagoger om det 

inte finns någon annan orsak till vad deras arbetsuppgifter är.  

 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka processen när ett nytt värderingsverktyg 

introduceras i förskolor med stöd av specialpedagogisk handledning. 

 
2.1.1 Frågeställning  

• Hur kan en process se ut kring en introduktion av värderingsverktyget för 

tillgänglig utbildning? 

• Vilka möjligheter och hinder blir synliga när ett nytt verktyg för pedagogerna på 

förskolorna introduceras? 

• Hur upplevs förändringsarbetet för pedagogerna? 

• Vilka förändringar kan det inledningsvis synas i förskolan utifrån denna form av 

självskattning? 
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3 Bakgrund 
Med tanke på att denna studie handlar om hur tillgänglighet, genom SPSM:s material, 

kan tillämpas lämnas en beskrivning nedan om vad som menas med tillgänglighet i 

förskolan och hur pedagogerna kan arbeta med det. Sedan kommer även en redogörelse 

om vad SPSM är och vad de gör. Därefter redovisas en förklaring kring vad 

värderingsverktyget för tillgänglig utbildning handlar om samt tillgänglighetsmodellen. 

I bakgrundens avslutande del kommer implementering, handledning och sist 

uppföljning och utvärdering att tas upp. 

 

3.1 Tillgänglighet 

I den fysiska miljön beskrivs tillgänglighet om hur miljöer kan anpassas för människor 

med en funktionsnedsättning. Tufvesson & Tufvesson (2009) anser att det finns inga 

nackdelar för några barn om miljön är tillgänglig för alla. De extra anpassningar ett barn 

kan vara i behov av, är bra för alla barn. Nordin-Hultman (2010) talar om att barn blir 

olika beroende på vilka konstellationer, miljöer och vilket material som finns. Det vill 

säga om miljön runt barnet är tillgängligt blir barnet någonting mer än om det till 

exempel skulle vara svårt att röra sig i rummen eller om materialet är placerat högt upp. 

Författaren (a.a) skriver vidare om vilka upplevelser och självinsikter barnen kan få i de 

olika miljöerna. Är miljön tillgänglig får barnen en känsla av självständighet och det 

kan uppstå lärorika situationer i samspel med andra barn. Barn kan bli mer fokuserade 

på vad miljöerna har att erbjuda om det finns tydliga och strukturerade rutiner om vilka 

förväntningar pedagogerna har på barnen. Är det rörigt, materialet är blandat, höga ljud 

och öppna ytor som inbjuder till spring, kan det uppstå situationer som ger barnen en 

känsla av misslyckande. Detta kan medföra att det  uppstår konflikter istället för att 

barnen samspelar.  

 

Tillgängligheten i den sociala miljön innebär att man bör tänka på hur alla barn kan 

mötas och samspela. Pedagogerna bör diskutera vilka normer och värden som deras 

verksamhet arbetar mot, även att de ska se olikheter som en tillgång och inte som ett 

problemområde. Om det finns ett begripligt sammanhang över vad det erbjuds för 

undervisning skapar det en känsla av KASAM (känslan av sammanhang) för barnen. 

Alla barn har olika erfarenheter med sig och förskolans pedagoger ska tillgodose alla 

barns sätt att lära och utvecklas. Om pedagogerna visar hänsyn och en acceptans till att 

alla barn har olika sätt för att ta till sig kunskap, blir undervisningen mer begriplig för 

dem (Tufvesson, 2018). 

 

I den pedagogiska miljön bör pedagogerna ha i åtanke att materialet är anpassat efter 

alla barn. De ska även reflektera kring hur de lägger upp sin undervisning, det vill säga 

sina aktiviteter med barnen. Pedagogerna behöver fundera över vilka verktyg de 

tillhandahåller barnen i sin undervisning, även vilken kommunikativ miljö det finns och 

att ge barnen alternativ till det verbala språket då det finns fler sätt att kommunicera på. 

När material, rutinsituationer med mera visas visuellt, har barn lättare att välja och 

förstå vad som förväntas av dem2.  

 

3.2 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

SPSM:s uppdrag är att alla barn och elever ska nå målen oavsett om de har en 

funktionsnedsättning eller inte3. SPSM erbjuder bland annat rådgivning, stöd och 

 
2 Föreläsning av Ulrika Aspeflo, Värnamo Gummifabriken, den 27 augusti 2019. 
3 https://spsm.se använd den 15 juni 2019 

https://spsm.se/
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utbildning till alla skolformer. Ju mer tillgänglig barnens lärmiljö är, desto mindre 

särskilt stöd för den enskilda individen behöver verksamheten ge. Det innebär att om 

pedagogerna erbjuder fler sätt att lära och kommunicera och ger barnen fler verktyg, 

finns barnens behov i grundverksamheten och inget som behöver ges extra. Använder 

förskolan bildstöd för att tydliggöra dagarna till alla barn, får även de barn som inte 

hade det behovet ändå en överblick om vad som ska ske. Förbereder pedagogerna alla 

barnen på att avsluta en aktivitet innan det är dags att plocka iordning, blir övergångarna 

lättare för alla. Det är på gruppnivå som barnens känsla för delaktighet och inkluderande 

sker4.  

 
3.2.1 Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning är ett webbaserat värderingsverktyg där 

pedagogerna, rektorerna eller annan personal kan kartlägga utbildningens tillgänglighet 

i dess lärmiljö. Värderingsverktyget är indelat i olika områden och har reviderats tre 

gånger under den tid som den funnits. De olika områdena är: 

 

- Förutsättningar för lärande – detta är den centrala delen i värderingsverktyget 

då den tar upp alla tre olika miljöer. Det innebär hur den fysiska miljön är 

uppbyggd, hur pedagogernas bemötande gällande alla barn är samt vilka 

lärstrategier som används. Det är även denna del som är i fokus i detta arbete. 

- Social miljö – handlar om att alla barn ska få möjlighet att kunna vara delaktiga i 

de olika sociala sammanhang som finns i förskolan. 

- Pedagogisk miljö – innebär att alla barn ska få rätt förutsättningar till att 

utvecklas och läras på bästa möjliga vis.   

- Fysisk miljö – behandlar hur de fysiska miljöerna kan hjälpa barnen om de är 

rätt anpassade. 

 

Inom dessa indikatorer finns det underrubriker vilket medför att pedagogerna kan gå in 

mer på djupet hur förskolans tillgänglighet är.  

 

Värderingsverktyget används genom att pedagogerna diskuterar och reflekterar över hur 

de bedriver sin undervisning med fokus på tillgänglighet. Hagberg (2017) har gjort ett 

lärmaterial, DATE, som pedagogerna kan gå igenom för att få nya erfarenheter och 

kunskaper kring hur de kan arbeta med tillgänglighet. I den finns färdiga aktiviteter 

kring hur tillgängligheten kan öka barnens delaktighet och inflytande. Det finns även ett 

tillhörande sagohäfte. Sagohäftet kan användas för barn, men även till pedagoger och 

för vårdnadshavare för att få ökad medvetenhet kring hur tillgänglighet i de tre olika 

miljöerna påverkar barnen.  

    
3.2.2 Tillgänglighetsmodellen 

Enligt Tufvesson (2018) bygger tillgänglighetsmodellen på att tre områden (den sociala, 

pedagogiska och fysiska miljön) samspelar. Hon har utgått från HEI-modellen (the 

Human Environment Interaction-model) som grund för tillgänglighetsmodellen. 

Modellen handlar om hur människan påverkas av sin omgivning, både miljö och 

människorna i den. Tufvesson (a.a) menar på att när de tre områdena samspelar med 

varandra har alla barn bäst förutsättningar till lärande.   

 

 

 

 
4 Föreläsning av Ulrika Aspeflo, Värnamo Gummifabriken, den 27 augusti 2019. 
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                                               Figur 1, Tillgänglighetsmodellen 

 

3.3 Styrdokument och lagar 

Här kommer skollagen, läroplanen för förskolan, Barnkonventionen och 

diskrimineringslagen att behandlas.  

 
3.3.1 Skollagen 

Enligt skollagen ska alla barn få rätt till det stöd de är i behov av (SFS 2010:800). Detta 

betyder att en diagnos inte ska behövas för att ge barnen det stöd som den är i behov av 

i nuläget.  

  
3.3.2 Läroplanen för förskolan 

Läroplanen för förskolan har reviderats och en ny läroplan började gälla 1 juli år 2019. 

En förändring i den nya läroplanen återfinns i strävansmålen där det står beskrivet att 

förskolan ska ge ”varje barn förutsättningar till att utveckla” (Läroplan för förskolan, 

2018, s. 13). Ordet förutsättningar är nytt och ger mer ansvar till pedagogerna att se över 

deras undervisning. Det läggs även mer ansvar på vad förskollärarna ska göra och vad 

som ingår i deras arbetsuppgifter. Ansvaret för att systematiskt utvärdera förskolans 

verksamhet ligger på förskollärarna (Skolverket, 2018).  

  
3.3.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen blir lag den 1 januari år 2020 i Sverige. I den benämns barns 

rättigheter och alla förskolor ska använda den i sin utbildning. Den har fyra 

huvudprinciper, skydd mot diskriminering, barnets bästa, rätt till liv och utveckling 

samt rätten att bli hörd (UNICEF, 2009). Med tanke på att värderingsverktyget tar upp 

områden som handlar om mänskliga rättigheter är en barnkonsekvensanalys en viktig 

del att göra. Utifrån handledningen (Tufvesson, 2018) finns det frågor som pedagogerna 

kan ställa sig, för att få med barnkonventionen i deras planeringar av barnens 

undervisning. ”Kan alla vara med? Är detta det bästa för barnet? Kan vi göra någonting 

mer? Vad tycker barnet?” 

 
3.3.4 Diskrimineringslagen 

I diskrimineringslagen tillkom den 1 januari 2015 en ny form av diskrimineringsgrund, 

bristande tillgänglighet. Detta innebär att om det finns en risk att en individ med en 

funktionsnedsättning inte kan delta i utbildningarnas aktiviteter blir denna diskriminerad 

enligt lag (SFS, 2008:567). 

  

 
5 https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-

inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ använd den 15 juni 2019 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
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3.4 Implementering 

Att implementera ett nytt arbetssätt kräver energi, tid och tålamod. Forskare 

(Folkhälsomyndigheten, 2017) menar på att det tar mellan 2-4 år att implementera ett 

nytt arbetssätt. När det sker naturligt, utan att pedagogerna behöver tänka efter, då är 

implementeringen färdig. Det är av vikt att fortsätta arbetet efter implementeringen så 

att förändringen hålls vid liv. Socialstyrelsen (2012) samt Meyers, Durlak & 

Wandersman (2012) beskriver fyra faser i ett förändringsarbete. Det första handlar om 

behovet, att identifiera ett problem som är i behov av att lösas . Är verksamheten i 

behov av denna förändring? Är det nya arbetssättet användbart för just denna 

verksamhet? Kommer det från förvaltningen som då har sett att andra kommuner 

använder sig av det? Det vill säga att det är ett nytt och modernt sätt att arbeta utan 

beprövad dokumentation eller har någon vetenskaplig grund. En grundlig genomgång 

om verksamheten är i behov av förändring är steg ett. Steg två innebär förankring. En 

stor del för att ett förändringsarbete ska kunna ske är att alla i organisationen är 

motiverade och har en förståelse för utvecklingen som ska ske. Alla ska även veta om 

vad de ska göra och att förutsättningarna finns för att genomföra det. En viktigt aspekt 

att ta med är att all sorts uppmärksamhet inte gynnar utvecklingen. Finns det någon 

medarbetare som är negativ till förändringsarbetet, är det av stor vikt att samtala, 

diskutera och få fram vilka möjligheter det finns att utveckla sitt arbetssätt. Steg tre 

innebär att använda den nya metoden. Ge handledning och stötta vid svårigheter som 

kan uppstå. Sista steget för att en implementering ska lyckas är att ha en uppföljning och 

en utvärdering (Meyers, Durlak & Wandersman, 2012; Socialstyrelsen, 2012). Enligt 

Cooper, Greenberg, Castelli, Barton, Martin & Morrow Jr (2016) behövs positiv 

feedback till individerna som arbetar med själva förändringen under processens gång. 

Även att effekterna som uppnås av förändringen behöver synliggöras för att 

implementeringen ska fortgå.  

 
3.4.1 Utveckling  

För att det ska ske en utveckling, en förändring i ett arbetssätt, är det av stor vikt att alla 

arbetar mot samma mål (Håkansson & Sundberg, 2016). Författarna (a.a) skriver vidare 

om att förbättring som kommer från pedagogerna, och inte från förvaltningen eller 

huvudmannen, är lättare att ta till sig och arbeta mot. Det vill säga att det är ett bottom-

up projekt. Då ser pedagogerna själva vilka utvecklingsområden de behöver arbeta med 

för att det ska ske en positiv förändring i deras arbetssätt. När projekt ska bedrivas från 

andra hållet, ett top-down projekt, har rollfördelningen betydelse. Vem som ska göra 

vad och vem ska ansvara för att det blir gjort, även att det finns förutsättningar att 

genomföra arbetet. Är flertalet pedagoger införstådda med varför det ska ske en 

förändring och en utveckling beskriver Håkansson & Sundberg (a.a) att det är enklare 

att genomföra än om det bara är ett fåtal pedagoger som är villiga till förändring. Det är 

den gemensamma visionen som gör att projekten genomförs.    

 

3.5 Handledning 

Alla människor är olika och beroende på vad handledningens syfte är kan det tillämpas 

olika former av handledning. Några syften kan vara att pedagogerna ska lära av 

varandra, se varandras kompetenser och få ökad förståelse för varandra. Då är det 

kollegiala mötet mellan dem ett sätt. Ska verksamheten utvecklas kan det finnas ett 

behov av att se saker med ”nya ögon” och därefter ge återkoppling på vilka andra 

strategier som skulle kunna användas. En sak att fundera vidare kring är vilka 

förväntningar som finns i samband med handledningen. Söker de inblandade svar och 

lösningar från handledaren och inte är villiga att reflektera över sin egna roll är 



  
 

7 

relationen och kommunikationen mellan handledare och pedagoger betydelsefull. Då är 

handledarens roll att få pedagogerna att öppna upp sina ögon och se saker från olika 

perspektiv. Røkenes & Hanssen (2016) beskriver att relationen och kommunikationen 

mellan de inblandade är grundläggande om handledningen ska få en positiv utgång. 

  
3.5.1 Kollegialt lärande 

Det kollegiala lärandet handlar om att delge varandra sina erfarenheter och kunskaper. 

Det är betydelsefullt för pedagogerna att det finns ett öppet klimat i gruppen och en 

acceptans för varandra. Detta för att alla ska våga berätta sitt och känna att det inte finns 

några fel svar utan att alla ser det ur olika perspektiv. Eftersom alla har olika 

erfarenheter och utbildningar bakom sig, kan pedagogerna hjälpa varandra (Normell, 

2002). Juul & Jensen (2002) talar om vikten att känna tillit till gruppen och att våga 

delge av sina dilemman utan att bli negativt bedömd.  

 
3.5.2 Reflekterande handledning 

Reflektion innebär att tänka tillbaka på vad som hänt ur flera perspektiv och vinklar 

(Granberg & Ohlsson, 2014). För att detta ska vara möjligt behöver personerna få tid 

och utrymme. Granberg & Ohlsson (a.a) skriver vidare om att den vanliga reflektionen 

handlar om reflektion-över-handling. Det innebär att individen i efterhand tänker 

tillbaka på vad som hänt och vad de skulle kunna gjort annorlunda. Vid användning av 

reflekterande handledning läggs inte problemet på barnet, utan att det är pedagogerna 

som är i behov av förändring och att det är deras arbetssätt som behöver tänkas över.  

   
3.5.3 Specialpedagogens betydelse som handledare 

Enligt examensförordningen ska specialpedagogen bedriva skolutveckling och arbeta 

med förebyggande arbete. Då blir handledning en naturlig del i arbetet (SFS, 

2017:1111). Specialpedagogen blir ”mellanhanden” i samarbetet mellan rektorn och 

pedagogerna. Det som bestäms uppifrån och som innefattar specialpedagogik ska 

specialpedagogen ge utbildning och handledning kring. För att kunna arbeta med 

skolutveckling kan det vara av betydelse att pausa arbetet med att ”släcka bränder” på 

förskolorna. 

 

3.6 Dokumentation, uppföljning och utvärdering 

För att se om det arbete som pedagogerna genomför ger någon effekt på barnens 

utveckling och lärande, ska förskolan utvärdera sitt arbete. Dessa utvärderingar ligger 

inplanerat i slutet av terminen och det innebär att pedagogerna ska samla på sig ett 

underlag under terminens gång. En definition om begreppen uppföljning och 

utvärdering är att uppföljning är vad som genomförts och hur det gjordes medan en 

utvärdering förklarar varför6.  

 

I förskolans läroplan står det: 
 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet,  

dvs. verksamhetens 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  

 
6 https://www.margaretaivarsson.se/artikel_utvardering.htm användes den 17 maj 2019 

https://www.margaretaivarsson.se/artikel_utvardering.htm
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trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens  

resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. 

 

(Läroplan för förskolan 18 2018, s. 18). 
 

För att kvaliteten på förskolan ska öka behöver pedagogerna göra uppföljningar och 

utvärderingar under läsårets gång (Håkansson, 2013). För att kunna genomföra detta är 

pedagogerna i behov av kunskaper inom detta område (Eidevald, 2013). Eidevald (a.a) 

talar om att pedagogerna gör uppföljningar vid sidan om sin verksamhet vilket medför 

att uppföljningar och utvärderingar är någonting som de måste göra extra. Ett arbete 

med uppföljning och utvärdering kan enligt Eidevald (a.a) innebära att pedagogerna 

ständigt och kontinuerligt ska följa sin verksamhet, dokumentera det som sker för att 

sedan reflektera och analysera. Detta för att hitta nya utvecklingsområden som medför 

att kvaliteten på förskolan ökar.  

 
3.6.1 Dokumentation 

Att dokumentera kan vara tidskrävande. En metod är att använda sig av pedagogisk 

dokumentation. Detta innebär att barnen blir delaktiga och deras tankar och idéer 

kommer fram på ett naturligt sätt. Genom att ha dialoger och diskussioner tillsammans 

med barnen, får pedagogerna en inblick i hur aktiviteterna och lärmiljöerna på förskolan 

upplevs av barnen. Förskolan synliggör vilka processer som sker med stöd av 

pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2012). Med stöd av detta arbetssätt får 

pedagogerna en kunskap om hur barnen lär sig och inte bara vad de har lärt sig 

(Eidevald, 2013). 

 
3.6.2 Uppföljning 

En uppföljning innebär att man samlar in data (dokumentation) under tiden som 

verksamheten fortskrider (Håkansson, 2013). Hur detta ska göras är upp till förskolorna 

att bestämma. Håkansson (a.a) skriver vidare om att uppföljningstillfällena ger 

möjlighet att se om nuläget har ändrats och om pedagogerna arbetat som det var 

planerat från början. Om det skulle visa sig att det inte skett någon förändring finns det 

fortfarande tid att tänka om och reflektera kring varför. Det blir en form av formativ 

bedömning av pedagogerna själva.  

 
3.6.3 Utvärdering och utveckling 

I utvärderingen blir det synligt om pedagogerna har fullföljt det som var tänkt från 

början. Pedagogerna bör veta vilka delar som de ska utvärdera då det är dessa delar som 

de samlat in underlag för under arbetes gång. I utvärderingen ska verksamheten 

granskas och värderas för att sedan få ett nytt nuläge (Håkansson, 2013).  

 

3.7 Tidigare erfarenheter från implementering av utvärderingsverktyg 

Tidigare forskning inom detta område, att implementera värderingsverktyget från 

SPSM, har SPSM gjort tillsammans med högskolan i Dalarna (Ahlefeld Nisser m.fl., 

2018). De kom fram till att tiden har en stor betydelse för hur arbetet fortskrids, även att 

implementeringen behöver ske på alla nivåer, från förskola upp till förvaltning. 

Författarna (a.a) beskriver att när förvaltningen var bekväm och påläst om verktyget, 

skulle det starta ute på förskolorna och skolorna. Misstaget var då att pedagogerna inte 

hade fått någon kompetensutveckling eller handledning gällande hur de skulle arbeta 

och varför. Därav tog implementeringen längre tid än vad som var räknat med och de 

fick inte det resultat som de var ute efter.   
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4 Teori 
De två teorier som studien utgår från är den sociokulturella teorin samt en 

implementeringsteori som Socialstyrelsen (2012) gjort en modell av och dessa två 

kommer att behandlas nedan. Den sociokulturella teorin bygger på Lev Vygotskijs teori 

om att människor lär i samspel med varandra. Den valdes för att handledningen har 

skett i grupp där allas kompetenser varit av stor vikt.  

Det kommer även en beskrivning gällande det relationella och kategoriska perspektivet 

då det har inverkan på hur pedagogerna ser på barnen och hur de planerar  

undervisningen. 

 

4.1 Sociokulturella teorin 

Den sociokulturella teorin bygger på att människan är i en ständig lärprocess som 

utvecklas med hjälp av sociala och kulturella erfarenheter (Säljö, 2000). Det är de 

kommunikativa processerna som är i fokus i lärande och utveckling. 

 

Inom den sociokulturella teorin behöver människor ett visst stöd för att utvecklas 

vidare. Kommunikationen som sker i samspel med andra människor gör att människor 

utvecklas och lär sig tänka vidare. Individen som inte har förståelsen för att någonting 

sker, tillfrågar en annan och får svar på sina funderingar. Detta kan leda till nya frågor 

och därmed ny kunskap. Att få reda på ett svar och sedan sätta det svaret i ett större 

sammanhang gör att utveckling sker. (Säljö, 2000).  

 

Vygostkij talar om den proximala utvecklingszonen. Den handlar om att alla klarar att 

utvecklas till en viss gräns, sedan finns det ett behov av stöd. Antingen i form av 

material eller en individ (Säljö, 2000). I denna studie sitter pedagogerna och samtalar 

och diskuterar tillsammans vilket är ett forum för kollegialt lärande vilket är helt i linje 

med Vygotskijs teori.  

 

4.2 Implementeringsteori 

För att en implementering ska kunna genomföras är det av stor vikt att använda sig av 

en implementeringsmodell. Den modell som studiens process har följt är den som 

Socialstyrelsen (2012) använt sig av. I ett implementeringsarbete finns fyra faser som 

alla medverkande behöver genomgå. Identifieringsfasen – i den första fasen handlar det 

om att undersöka vad som är i behov att utvecklas. Hur ser nuläget ut? Initieringsfasen 

– här ska alla som medverkar bli förstådda och informerade om hur utvecklingsområdet 

ska utvecklas. Vilka kompetenser och kunskaper finns och vad behöver de medverkande 

kunna? Ska det ske en kompetensutveckling för de pedagoger som ska genomföra 

arbetet? Implementeringsfasen – Det är nu den nya metoden och de nya kunskaperna 

ska användas praktiskt. Implementeringsfasen kan ta flera år innan alla använder den 

nya metoden på ett naturligt sätt vilket innebär att utvärderingen som genomföras kan 

dröja. Då kan det vara bra att ha delmål som kan utvärderas för att se om den nya 

metoden faktiskt fungerar som det var tänkt eller om det finns behov av att förändra och 

tänka om. Utvärderingen – Här ska pedagogerna undersöka hur det har gått och varför. 

Nu bör det även finnas ett nytt nuläge vilket innebär att det finns nya 

utvecklingsområden att arbeta med. Men det gamla ska även säkras (Meyers m.fl. 2012; 

Socialstyrelsen 2012).  

 

Enligt Lundquist (1987) ska man också se till hur individen tar det stora steget till ett 

förändringsarbete. Författaren menar på att först ska individen förstå vad förändringen 

innebär och vilka effekter det kan ge i verksamheten. Sedan handlar det om individen 
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kan genomföra det. Förutsättningarna för att kunna genomföra en förändring bidrar till 

om individen vill göra det. Enligt Lundquist (a.a) handlar hela processen om vilka val 

som individen gör under tiden som förändringen sker. Det vill säga hur 

problemlösningar och konflikthantering samt kommunikation med andra hanteras och 

vad effekterna blir för att individen agerat på detta vis. Bilden nedan illustrerar hur han 

menar. 

 

 

 

 

 

 

  

         Figur 2, fritt efter Lundquist, 1987 

 

4.3 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Inom det relationella perspektivet ska barnens olikheter ses som en tillgång i gruppen. 

Det handlar om samspel, relationer och möten som påverkar barnet. Att barnet inte 

besitter egenskaper som är klassade som ”fel” utan det är i mötet med miljön och 

bemötandet av andra individer som svårigheterna för barnet uppstår. Då kan 

pedagogerna runt barnet ge stöd vid de situationer som är problematiska. Det är skillnad 

gentemot det kategoriska perspektivet där problemet enligt perspektivet finns hos barnet 

och det är barnet som bör förändras, inte miljön runtomkring (Ahlberg, 2015). 

Lågaffektivt bemötande är ett arbetssätt som bygger på ett relationellt perspektiv  
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5 Metod 
Metoden som använts i denna studie är aktionsforskning. Det innebär att följa en 

utvecklingsprocess på sin arbetsplats. Detta är en kvalitativ studie där jag som 

specialpedagog ska handleda pedagogerna i deras utvecklingsarbete. Min roll är en 

deltagande observatör och handledare. Detta avsnitt kommer behandla de olika delar i 

metoden samt de forskningsetiska principer som jag utgått ifrån. Detta avsnitt kommer 

även behandla hur tillvägagångssättet gått till i implementeringsprocessen.  

 

5.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning som metod  bygger på att följa en förändrings/utvecklingsprocess 

systematiskt på den arbetsplats man är inom (Nylund, Sandback, Wilhelmsson, & 

Rönnerman, 2016). Författarna (a.a) skriver vidare att det är pedagogerna som själva ser 

vad som behöver utvecklas, genomför den handling som krävs, dokumenterar under 

tiden och efter detta reflekterar dem över vad som hänt. Det blir en insikt för 

pedagogerna själva att beroende på vilket arbetssätt de än må ha, utvecklar sig 

verksamheten olika. Alla pedagoger besitter olika kompetenser och om de används för 

att utveckla verksamheten, utmanas pedagogerna i sitt egna tänkande och handlande. I 

denna process av utveckling, förändras barnens lärandesituationer. En sak som är av stor 

vikt vid aktionsforskning som både Rönnerman (2012) och Nylund m.fl. (2016) belyser, 

är att reflektionerna som pedagogerna har tillsammans, är betydelsefull för en fortsatt 

utveckling.    

 

Validiteten och reliabiliteten inom aktionsforskning kan variera då det är den egna 

verksamheten som dokumenteras. Att som både deltagare och forskare utvärdera och 

dokumentera förändringar kan göra att trovärdigheten i studien blir lägre (Eriksson, 

2012). Men så länge allt redovisas och motiveras, anses aktionsforskningens reliabilitet 

som hög7.  

 
5.1.1 Observation 

I denna studie har observation använts. Mer precist så har jag varit en deltagande 

observatör. Fördelen med att vara en deltagande observatör som inte är okänd bland 

pedagogerna, är att det finns en tillit mellan observatören och deltagarna (Fangen & 

Sellerberg, 2011). Ofta framkommer det mer vid de tillfällen som den deltagande 

observatören är där än vid intervjuer på grund av att tilliten och relationen redan finns 

(Patel & Davidsson, 2011). I studien är jag inte bara en deltagande observatör utan även 

forskare och specialpedagog. Det kan påverka studiens resultat när en vetskap om 

verksamheten redan finns (Dahmström, 2011). Dahmström (a.a) skriver vidare om att 

det kan finnas nackdelar med att vara en deltagande observatör. Att de deltagande 

ändrar sig efter vad de tror att den deltagande observatören vill se och inte vad de 

egentligen gör. Men fördelarna väger över i denna studie. Flertalet observationer har 

gjorts i samband med verksamhetsbesök vilket medfört att pedagogerna har slappnat av 

efter hand. Detta har inneburit att de visat upp den ”riktiga” verksamheten. Även jag 

som specialpedagog har haft fokus på det som observerats i nuet och inte på vad som 

observerats innan, detta för att inte påverka studiens resultat.     

 

I studien har en loggbok förts för att skriva ner allt som pedagogerna säger och gör i de 

olika situationerna. Den har använts i syfte för att komma ihåg det som skett och för att 

kunna användas vid handledningstillfällen (Nylund m.fl., 2016). Loggboken har använts 

 
7 https://forskningsstrategier.wordpress.com/aktionsforskning/#ngrv använd den 23 oktober 2019.  

https://forskningsstrategier.wordpress.com/aktionsforskning/#ngrv
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i samband med handledningstillfällena samt direkt efter verksamhetsbesök. De 

deltagande i studien har fått ta del av det som skrivits i loggboken efter 

verksamhetsbesök, som en återkoppling av vad som observerats, genom samtal där 

informationen som skrivits ner har förts fram muntligt. Detta har blivit en grund för 

samtalen vid handledningstillfällen. Innan handledningstillfällenas slut har en 

sammanfattning återgivits för att pedagogerna ska få en chans påpeka om det är 

någonting som de vill ska ändras eller tas bort från loggboken.  

 

5.2 Implementering 

Jag har tagit del av den implementeringsforskning som Socialstyrelsen (2012) har gett 

ut samt haft rapporten av Ahlefeld Nisser m.fl. (2018) i åtanke. Detta för att inte göra 

om samma misstag som redan gjorts och för att eventuellt hitta nya vägar i 

implementeringen. Med tanke på att det är specialpedagogernas roll i denna kommun att 

arbeta med handledningen av detta arbetssätt, ligger mycket tid på att diskutera 

tillsammans med pedagogerna. Detta för att de ska få en förståelse om varför de ska 

arbeta med det samt för att de ska få kunskaper inom betydelsen om tillgänglig 

utbildning för alla barn.  

 

Under arbetets gång har kontakt med olika rådgivare på SPSM funnits tillgängliga för 

att reflektera och diskutera hur de anser är det mest optimala sättet att arbeta med deras 

verktyg. Rådgivarna informerade i början av implementeringsarbetet om att begreppen 

är viktiga att diskutera för att pedagogerna ska få en samsyn i sitt arbetslag. Därav 

handlade den första handledningsträffen om det. 

 
5.2.1 Handledning 

Den handledning som genomförts har varit på pedagogernas planeringar, 

utvecklingsdagar samt på arbetsplatsträffar. Detta för att ta så lite tid från barnens 

undervisningstid som möjligt. Under den första träffen, som varade i en timme, 

diskuterade och reflekterade pedagogerna enbart kring olika begrepp som behandlas i 

värderingsverktyget. De begrepp som valdes ut, var de som jag själv ansåg var relevanta 

att pedagoger har en samsyn kring.  

 

Den handledning som genomförts bygger på att ställa ”rätt” frågor för att pedagogerna 

ska komma vidare i sitt tänk och reflektera över sitt egna handlande. Det kunde vara 

frågor som till exempel, hur menar du nu? Skulle du kunnat göra på ett annat sätt? Hur 

skulle det se ut i den perfekta världen? Vad ska vi göra för att nå dit? Inga färdiga svar 

gavs på hur de skulle göra utan de skulle komma på sina egna lösningar. De har dock 

fått några exempel på hur de kan arbeta men har varit noga med att informera om att det 

bara är exempel och inte att det är på det viset de måste arbeta och tänka.  

 

Under arbetets gång har ändringar av tillvägagångssättet för handledningstillfällen 

gjorts. I ett arbetslag fick början av tiden användas för samtal om annat som 

pedagogerna hade tankar kring och upplägget fick därmed ändras genom att lyssna in 

det som sades först. När pedagogerna fått sina tankar bekräftade var de mer mottagliga 

att reflektera över sig själva och sitt agerande.  

 

5.3 Förändringsarbete 

För att ett förändringsarbete ska äga rum är det av stor vikt att pedagogerna är redo att 

lägga ner den energi och kraft som krävs. Enligt Granberg & Ohlsson (2014) är ett 
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utvecklingsinriktat lärande någonting som går att anpassa beroende på vilken 

verksamhet det gäller och i vilken omfattning som det handlar om. 

 
5.3.1 Deltagande förskolor i det utvecklingsinriktade arbetet 

Utvecklingsarbetet som bedrivits har varit på fyra olika förskolor som alla har arbetat 

olika mycket med det. För att skilja de olika arbetslagen åt har jag valt att namnge dem 

med en siffra, arbetslag 1-6, där 2-6 är arbetslag som arbetar med de yngre barnen och 

arbetslag 1 arbetar mot de äldre barnen på förskolan, 4-6 åringar. Målen som 

pedagogerna själva har konstruerat har varit konkreta vilket medför att de går att 

utvärdera. Eftersom pedagogerna själva har bestämt vilka mål de ska arbeta mot, har de 

följt den handlingsplan de gjort tillsammans med mig som stöd. Denna handlingsplan 

har därför inte blivit en ”hyllvärmare” (begrepp som pedagogerna själva använder) på 

flertalet förskolor utan den har varit en del av deras systematiska kvalitetsarbete. Detta 

har synliggjorts genom att pedagogerna har det som en stående punkt i sina 

avstämningar som de gör var tredje månad. 

 

Innan implementeringen av detta verktyg började, skickades en förfrågan ut till alla 

förskolor i mitt område (se bilaga 1). Det var sex förskolor som fick denna förfrågan 

indelat på 21 avdelningar. Avdelning 1 svarade direkt att de ville delta och fick då mer 

information samt förklaring om vad det skulle innebära. Resterande arbetslag valde att 

delta efter de fått mer information om vad det skulle innebära att vara deltagande i 

denna studie.  

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Med tanke på att det är ett examensarbete som skrivs, har jag varit noga med att 

informera om de forskningsetiska principer som studien utgår från. Informationskravet 

som innebär att de deltagande vet om att det är ett examensarbete som skrivs samt att 

det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet har framgått under informationen som 

pedagogerna har fått. De kan när de vill avsluta sitt deltagande men om detta skulle ske 

kommer samtal genomföras för att försöka få reda på varför och om de inte är villiga att 

fortsätta. Information har getts angående om pedagogerna skulle berätta någonting som 

de inte vill ska dokumenteras ner i min loggbok som använts under tiden som 

handledningstillfällena pågått samt direkt efter verksamhetsbesök, och har då fått säga 

till och då visas respekt för det. Jag kommer respektera deras beslut gällande deras 

samtycke om vad som ska vara med och inte. Denna studie är även konfidentiell och 

infaller inom konfidentialitetskravet. Det som deltagarna säger och gör skrivs ner men 

deltagarna är avpersonifierade och inga namn kommer användas, både för individen och 

förskola. Målet med denna studie är att få pedagogerna att utveckla sin verksamhet 

inom tillgänglig utbildning och enbart användas i det syfte som kan stötta mig i mitt 

arbete med implementering samt handledning. Detta medför att denna studie infaller 

även inom nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6 Beskrivning av utgångsläge 
Vid inledningen av denna studie hade pedagogerna börjat att använda sig av LAB som 

förhållningssätt gentemot barnen. Dels för att det finns mycket ny forskning kring att 

arbeta med det förhållningssättet men främst för att förvaltningen sett effekterna av hur 

barngrupperna blir om pedagogerna bemöter barnen utifrån deras förutsättningar. En 

effekt av detta är att förvaltningen även har bestämt att alla förskolor inom kommunens 

regi ska arbeta med minskade barngrupper för att skapa ett lugnare gruppklimat. Detta 

medför att ljudnivån sänks och pedagogerna får möjlighet att se alla barn och alla barn 

får större förutsättningar att bli hörda och att kunna kommunicera. Men de olika 

förskolorna har olika förutsättningar att kunna genomföra det. Av de sex avdelningar 

som är med i studien, har två fått bidrag från staten om minskade barngrupper och har 

därför kunnat organisera sitt arbete på ett annat vis än de andra. De har kunnat köpa in 

material, bygga om sina avdelningar och sina utegårdar samt ha extra personal utan att 

det belastat förskolans eller deras rektorers ekonomi. Men alla pedagoger har kommit 

olika långt i sitt tänk kring detta förändringsarbete. Det finns fortfarande pedagoger som 

är kategoriska i sitt bemötande mot barnen och under handledning inte ser miljön eller 

den egna rollen som betydelsefull för barns utveckling eller för hur barnen blir.  

 

Pedagogerna för diskussioner kring sin värdegrund vid starten av varje termin. Dock 

uteblir den gemensamma samsynen kring vilken värdegrund som ska representeras på 

förskolan då det är mycket annat som ska göras på utvecklingsdagarna. I och med att 

samsynen kring värdegrunden uteblir är det av stor vikt att diskussionerna kring detta 

dokumenteras och tas upp på pedagogernas avstämningar för att arbetet inte ska falla 

bort. 

 

Under verksamhetsbesök har det varit tydligt att barn i behov av särskilt stöd får 

anpassningar men att dessa anpassningar leder till utsatthet då stödet enbart riktar sig 

mot barnet och inte på gruppnivå. Den breda basen gällande hur barnen lär, det vill säga 

att tillgodose alla barnens olika sätt att lära, att ha en tillgänglig lärmiljö och att ha det 

som en grund är i behov av utveckling. Bilden nedan illustrerar hur det är förklarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 3, SPSM:s trianglar för att visualisera effekten med en tillgänglig lärmiljö 8 

 

Arbetet med tillgänglighetsverktyget är till för att pedagogerna ska utveckla sitt 

tänkande kring tillgänglig lärmiljö och vilken betydelse det har för barnens utveckling 

och lärande. Detta möjliggörs för pedagogerna genom att diskutera hur de arbetar med 

tillgänglighet samt att de ska skatta sig själva i ett webbaserat värderingsverktyg. Efter 

de skattat sig själva får de en översikt över vilka områden de skattat sig lågt respektive 

högt i och därmed se vad som behöver utvecklas i verksamheten. Allt detta kommer 

 
8 https://www.spsm.se/stodmaterial-extra-anpassningar/start/fordjupning/tillganglig-larmiljo/ användes 

den 25 juni 2019. 

https://www.spsm.se/stodmaterial-extra-anpassningar/start/fordjupning/tillganglig-larmiljo/
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handledas av specialpedagogen vid pedagogernas planering eller vid kvällsmöten. 

Under denna tid berövas inte barnen någon tid från pedagogerna. 

 

De förväntningar som jag hade innan arbetet startade var att pedagogerna skulle 

undersöka och reflektera över sina egna miljöer och utveckla dem med stöd av 

värderingsverktyget. En ytterligare förväntning var att pedagogerna själva skulle se 

positiva effekter av att arbeta mer med tillgänglig utbildning.  
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7 Dokumentation, resultat och analys av processen 
Under denna del kommer det redovisas hur tillvägagångssättet gått till under denna 

process. En redogörelse för varje del som gjorts och för alla träffar med arbetslagen 

kommer redovisas. Efter varje avsnitt finns en analys om hur pedagogernas diskussioner 

gått tillväga. Under mitt egna planeringsstadium räknade jag med en timme per träff. 

Detta blev lite olika då en del pedagoger är mer verbala och villiga att diskutera än 

andra. Men det var bra att denna tiden avsatts då jag försökte hålla mig inom det. Då 

fanns det inte tid för att samtala om annat än det som redan var bestämt. Innan den 

första träffen gavs ett exemplar av boken ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 

handledning” samt DATE lärmaterial och tillhörande sagohäfte ut till varje avdelning 

för att pedagogerna skulle få möjlighet att läsa. Detta för att de skulle få en förförståelse 

för arbetet. Ett fåtal pedagoger hade ögnat igenom den men överlag hade de inte öppnat 

den. Om det beror på att pedagogerna inte fick inläsningstid eller inte kvarstår att säga, 

men det kan ha haft betydelse.  

 

Efter ett möte med rådgivarna från SPSM, samtalades det om att fokusera på en del i 

taget i värderingsverktyget. Det medförde att vi kunde gå in mer på djupet med 

tillgängligheten och pedagogernas bemötande i de olika miljöerna. Då pedagogerna 

redan arbetat med barnkonventionen och med tanke på att den nya läroplanen skulle 

börja gälla bestämde jag och mina rektorer oss för att fokusera på den första delen. Den 

handlar om förutsättningar för lärande och behandlar förhållningssättet hos 

pedagogerna.  

 

7.1 Begrepp 

Begreppen som togs upp under den första handledningsträffen var: 

  

• Grundläggande värderingar 

• Allas lika värde 

• Lika villkor 

• Förutsättning 

• Demokrati 

• Delaktighet och tillgänglighet 

• Kommunicera 

• Meningsskapande 

• Gemenskap 

• Struktur och rutin 

 

Pedagogerna hade oftast samma syn på vad begreppen stod för, men för att arbetslagen 

skulle komma ihåg vad de sagt, fick de sammanfattningen i efterhand. Detta för att 

kunna gå tillbaka vid behov. Flera av pedagogerna var mer ärliga i diskussionerna och 

en berättade att ”Jag försöker lämna mina egna värderingar vid grinden, men ibland är 

det svårt.” (Arbetslag 1). Pedagogen fortsatte att berätta att det handlade om bemötande 

av barnen när de kom till förskolan, beroende på om det var en flicka eller pojke som 

kom. Hon var själv medveten om att hon gjorde det vilket kan medföra att hon vill 

förändra sitt egna handlande. Medan andra pedagoger mer sa vad de trodde var de svar 

jag var ute efter och inte hur de faktiskt agerar i olika situationer.  

 

På en större förskola där de försöker arbeta med mindre barngrupper genom att dela två 

avdelningar i tre grupper talade en pedagog om hennes oro om hösten. Det var under 

första handledningstillfället som det skedde och känslan som uppkom var att denna 



  
 

17 

pedagog var i behov att få ur sig det och då blev handledningstillfället en plats för 

lyssnande istället. Flexibilitet och en känsla av pedagogernas behov är avgörande för 

hur möten ska utspela sig. Vid detta tillfälle blev valet att lyssna på pedagogen för att 

skapa en större förståelse för hur de känner inför alla förändringar som sker. Det blev 

även ett tillfälle att samtala om hur de arbetar i nuläget. En god relation som bygger på 

ömsesidighet och tillit blir, enligt egen erfarenhet, mer öppen och ärlig. För att denna 

relation inte ska bygga på att specialpedagogen kommer dit och bestämmer vad de ska 

göra är det betydelsefullt att lyssna in pedagogerna. Pedagogernas tankar för om de är 

villiga att förändra sitt arbetssätt är av stor vikt och kan medföra att arbetet stannar av 

istället för att fortlöpa.  

 

Nedan kommer arbetslagens samsyn om deras beskrivningar på begreppen då det har en 

inverkan för om de har ett relationellt synsätt eller ett kategorisk. Samt att det blir en 

inblick i hur långt de har kommit i sitt tänk kring tillgänglighet och lågaffektivt 

bemötande. Efter varje beskrivning kommer en sammanfattande reflektion. 

 
7.1.1 Grundläggande värderingar 

- Grundläggande värderingar är att barnen ska känna trygghet på förskolan. 

(Arbetslag 1) 

- Vi lyssnar på barnen för att skapa en känsla av delaktighet. Vi vill att barnen 

ska uppleva en nyfikenhet och att de ska vilja hjälpa varandra. (Arbetslag 2) 

- Vi arbetar med trygghet, omsorg, utveckling och lärande, gemenskap och 

samarbete. (Arbetslag 3) 

-  Alla är lika mycket värda och får ta lika mycket plats på förskolan. Det är upp 

till oss pedagoger att se till att alla barn får synas och höras. (Arbetslag 4) 

- Vi tänker på vårt bemötande mycket eftersom vi är den del på förskolan som 

barnen och föräldrarna möter först. Så tryggheten är viktig och hur man är 

gentemot varandra. (Arbetslag 5) 

- Att barnen ska känna trygghet, både i miljön och med oss pedagoger. (Arbetslag 

6) 

 
Sammanfattande reflektion 

Arbetslag 5 har ett mer relationellt perspektiv där de tänker tillbaka på vad de som 

pedagoger har för inverkan på barnen och hur de ska bli. Även arbetslag 4 ser sin egna 

roll och att de är upp till pedagogerna att alla barn ska få känna sig sedda och höra. 

Tryggheten hos barnen nämner flertalet arbetslag men dock uteblev diskussionen om 

hur barnen blir trygga på förskolan.  

 
7.1.2 Allas lika värde 

- Vi arbetar med värdegrunden varje termin. (Arbetslag 1) 

- Vi gör ingen större skillnad på barnen, oavsett ålder, kön eller kulturell 

bakgrund. Alla är olika och får vara det. (Arbetslag 2) 

- Vi arbetar med allas språk för att visa på att allas språk har betydelse. 

(Arbetslag 3) 

- Detta talade vi om precis, Att alla är lika mycket värda och alla får ta lika 

mycket plats och det är upp till oss pedagoger att se till att det är så. (Arbetslag 

4) 

- Det ska vara en självklarhet men är inte alltid så. Vi försöker få barnen att 

förstå att olikheter ska glädja. (Arbetslag 5) 

- Alla ska komma till tals, bli sedda varje dag och få ta del av allt, oavsett vilka 

schematider de har. (Arbetslag 6) 
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Sammanfattande reflektion 

Även här talar arbetslag 4 om sin egna roll kring hur barnen blir. Här talar även 

arbetslag 2 om pedagogernas betydelse. Arbetslag 6 tänker på att ha projekt större delen 

av dagen då en del barn har schematid på eftermiddagen. Inom förskolan sker 

projektens aktiviteter oftast på förmiddagen men pedagogerna ser till att alla barnen ska 

få möjlighet att vara delaktiga, oavsett schematid.   

 
7.1.3 Lika villkor 

- Vi ska möta dem där de är. (Arbetslag 1) 

- Alla är delaktiga på sin egna villkor. Vi försöker hitta barnens egna vägar och 

låter de barn som vill observera en aktivitet först att göra det. Alla barn ska få 

möjlighet men vill barnen inte vara med så måste de inte. (Arbetslag 2) 

- Rättvist är inte lika för alla för alla barn har olika förutsättningar.  Vi anpassar 

våra regler efter varje barn och hittar strategier för att möta barnen där de är. 

Som till exempel, vill barnen inte sitta med under en kort samling så får de 

gärna gå runt istället för de hör oss fortfarande. (Arbetslag 3) 

- Vissa barn behöver mer så vi anpassar efter dem. Man kan inte kräva samma 

från alla för alla har inte samma behov. (Arbetslag 4) 

- Vi möter barnen efter deras egna behov, vi är rätt flexibla och det är ingen stor 

grej att barnen är i olika behov under vissa perioder. (Arbetslag 5) 

- Vägen till resultatet ser olika ut för alla och det är vi pedagoger som ska se och 

ge barnen olika förutsättningar till att lyckas. (Arbetslag 6) 
 
Sammanfattande reflektion 

När det samtalas om lika villkor har alla sex arbetslag ett relationellt perspektiv där alla 

får vara den de är. Även att förskolan ska anpassa sig efter barnen. Pedagogerna vet om 

att alla barn har olika behov och att de inte kan samma förväntningar på alla. 

 
7.1.4 Förutsättning 

- Alla ska kunna vara med. (Arbetslag 1) 

- Hela vår verksamhet grundar sig i vilka förutsättningar som finns. (Arbetslag 2) 

- Vad vi ger barnen för möjlighet att utvecklas. (Arbetslag 3) 

- Vi stöttar barnen men gör inte saker åt dem. Vi ger barnen olika utmaningar 

beroende på vad barnen har utvecklats för kompetenser. (Arbetslag 4) 

- Förutsättningar handlar om att vi ser till varje barn och ser till att alla barn får 

det som just dem behöver. Vi lägger tid på att barnen får iaktta och observera 

vår miljö och vårt material innan vi gör aktiviteter. (Arbetslag 5) 

- Alla barn har olika förutsättningar. (Arbetslag 6) 

 
Sammanfattande reflektion 

Även här belyser alla pedagogerna sin egna roll som avgörande och vad de gör och vad 

de ger barnen för verktyg för att lyckas. 

 
7.1.5 Demokrati 

- De tysta barnen kommer fram mer nu när vi arbetar i mindre grupper. Om vi 

pedagoger är medlekande så märker vi att barnen berättar genom sin lek. 

(Arbetslag 1) 

- Om vi inte har utgått efter vad barnen vill så går barnen ifrån våra aktiviteter. 

De utvärderar direkt och är det inte roligt så sitter vi kvar ensamma. (Arbetslag 

2) 
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- Vi arbetar med barnens inflytande och även att ta tillvara på vårdnadshavarnas 

åsikter. (Arbetslag 3) 

- Vi frågar alla barn om de vill vara med och vill de inte så måste de inte. Men vi 

försöker skapa aktiviteter efter vad barnen vill. (Arbetslag 4) 

- Vi försöker ge tid till de barn som ”bara” hänger med. De mindre grupperna 

som vi arbetar i nu gör att barnen blommar ut. (Arbetslag 5) 

- Barnen styr vad som händer på eftermiddagen. Vi ger olika alternativ vid våra 

samlingar för att barnen ska vara delaktiga. (Arbetslag 6)  
 
Sammanfattande reflektion 

Då alla förskolor har arbetat intensivt med minskade barngrupper har de själva insett att 

barnen har blivit mer delaktiga i vad som ska ske på förskolan. Samt att de har lärt 

känna barnen mer vilket medfört att de har kunnat anpassa sina aktiviteter efter var 

barnen är i sin utveckling och därmed ger dem rätt svårighetsgrad utefter vad de klarar 

av. Pedagogerna själva berättar att barnen inte lär sig av att misslyckas och att de 

försöker skapa aktiviteter där barnen får känna att de kan. Pedagogernas tankar kring 

deras relation till barnen har blivit mer medveten. Det har medfört att pedagogerna vet 

mer vad barnen intresserar sig för samt barnens lärstrategier.   

 
7.1.6 Delaktighet och tillgänglighet 

- Det är inte samma sak men du kan inte vara delaktig om det inte är en 

tillgänglig miljö. (Arbetslag 1) 

- Om vårt material är tillgängligt blir barnen mer delaktiga och vi pedagoger är 

alltid tillgängliga för barnen. (Arbetslag 2) 

- Tillgänglighet handlar om att det finns möjlighet att välja och delaktighet 

innebär att barnen känner sig delaktiga i vår gemenskap. (Arbetslag 3) 

- Allt vårt material finns tillgängligt för barnen under hela dagen. Vi lockar 

barnen att vara delaktiga i våra aktiviteter. Det hänger ihop. (Arbetslag 4) 

- Barnen är delaktiga även om de står bakom och iakttar. (Arbetslag 5) 

- Pedagogerna är delaktiga automatiskt vilket medför att barnen aldrig är 

ensamma. (Arbetslag 6) 
 
Sammanfattande reflektion 

Denna del var intressant att diskutera. Pedagogerna hade fastnat i att tillgänglighet 

innebar att materialet är nåbart för barnen. De hade inte fått tankarna om att deras 

undervisning ska vara tillgänglig för alla. Det vill säga att tänka över hur de planerar 

sina aktiviteter och ge fler alternativ till hur barnen ska kunna vara delaktiga.  

  
7.1.7 Kommunicera 

- Barnen använder sig av sitt kroppsspråk och just ordet kommunicera innebär 

för oss en tvåvägskommunikation. (Arbetslag 1) 

- Vi tolkar barnens blickar och kroppsspråk. Vi stöttar barnen genom att använda 

oss av tecken när vi pratar med barnen. (Arbetslag 2) 

- Det handlar om att göra sig förstådd. Det blir jobbigt när barnen inte kan göra 

sig förstådda och de upplever ett misslyckande. Det blir som en sorts frustration. 

Då vill vi att de ska följa med oss och visa vad de menar. (Arbetslag 3) 

- Vi lär oss förstå vad barnen vill genom goda relationer. (Arbetslag 4) 

- Vi använder tecken som stöd tillsammans med barnen, väntar in vad de vill med 

sin kommunikation och låter alla barn kommunicera på sitt vis. Det finns inga 

rätt eller fel när barnen inte har språket. (Arbetslag 5) 



  
 

20 

- Barnen pekar på det som de vill ha och vi benämner allt som de gör. Är nog vi 

pedagoger som pratar mycket. Vi har dialoger med barnen och vill ha 

ögonkontakt med oss. (Arbetslag 6) 

 
Sammanfattande reflektion 

Pedagogerna talar om relationen mellan dem och barnen vilket gör att de kan förstå 

barnen mer. Dock har de inte uppmärksammat hur barnen kommunicerar sinsemellan 

varandra. Här märks det relationella perspektivet tydligt genom att de samtalar om 

betydelsen kring att ha en relation med barnen. 

 
7.1.8 Meningsskapande 

- Vi pratar med barnen innan vi gör någonting för att barnen ska veta vad som 

ska ske. Vill de inte vara med så får de iaktta några gånger innan de själva 

bestämmer att de vågar. Vi är uppmärksamma på om det alltid är samma barn 

som inte vill vara delaktig. (Arbetslag 1) 

- Vi ger dem en chans att förstå så vår aktiviteter blir meningsfulla. Vi gör många 

saker tillsammans för att barnen ska kunna ha roligt tillsammans. (Arbetslag 2) 

- Vi märker det efteråt. Om barnen tyckt det varit roligt för dem, men inget vi 

samtalar om innan. Barnen är så små hos oss. (Arbetslag 3) 

- Vi är tydliga med vad vi ska göra och utgår från deras intressen. Barnen är 

nyfikna i denna ålder och vill gärna pröva det mesta. Det är vårt 

förhållningssätt om att barnen faktiskt är delaktiga även om de står vid sidan av 

och observerar. (Arbetslag 4) 

- Eftersom vi har de yngsta barnen på förskolan pratar vi inte om vilka 

förväntningar vi har på dem. (Arbetslag 5) 

- Vi pratar inte om förväntningar med de yngsta barnen. Vi vill ha roliga 

aktiviteter som barnen vill vara med på. (Arbetslag 6) 

 
Sammanfattande reflektion 

Förskolorna har inte börjat använda sig av tydliggörande pedagogik i alla sammanhang 

än. Det har medfört att de inte har kunnat se några effekter av att påvisa svaren på 

frågorna: Varför ska vi göra det här? Vad ska hända? Var? Med vem? Hur? När? Vad 

ska hända sen? 

 
7.1.9 Gemenskap 

- Det är svårt att veta om barnen känner gemenskap i gruppen. Vi pratar faktiskt 

aldrig om det men det kan synas om vi observerar. (Arbetslag 1) 

- Det är om man ingår i ett sammanhang. Om barnen är inkluderade så har de 

möjlighet att delta. (Arbetslag 2) 

- Det handlar om att vara saknad när man inte är här. (Arbetslag 3) 

- När barnen får hjälp av varandra. För att barnen ska få en gemenskap i vår lilla 

grupp så använder vi bilder på golvet så barnen själva ska se vilka som är 

borta. (Arbetslag 4) 

- Våra barn leker ofta ensamlekar då de är yngst men vi tror de känner en 

gemenskap i gruppen. (Arbetslag 5) 

- Barnen vet när något barn är hemma och då finns det en gemenskap i gruppen. 

(Arbetslag 6) 

 
Sammanfattande reflektion 

Att arbetslag 1 börjar se vad som inte diskuteras blev för dem en ny insikt. Pedagogerna 

har gjort en tolkning om att alla barn känner gemenskap men har inte gjort 
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observationer om det. Efter denna reflektion la pedagogerna in extra observationer för 

att se hur barnen leker och samspelar tillsammans.  

 
7.1.10 Struktur och rutin 

- Barn mår bra av struktur och rutinsituationer. Vi använder bildstöd över dagen 

till alla barn. (Arbetslag 1) 

- Vi har våra rutiner efter vad barnen orkar med. Som till exempel så orkar inte 

de yngsta barnen vara vakna till lunchen så vi har långlunch så en del sover 

innan och en del efter. (Arbetslag 2) 

- Det är jätteviktigt med rutiner. Rutiner gör man varje dag i samma situation 

medan strukturer är hur våra rutiner är uppbyggda. (Arbetslag 3) 

- Våra rutiner sitter i ryggmärgen. Barnen vet vad de ska göra under dagen. 

(Arbetslag 4) 

- Vi behöver inte prata om allt utan det sker naturligt nu. Det blir ett flow under 

dagen när vi inte ska prata om vem som ska göra vad. (Arbetslag 5) 

- Rutiner är bra för alla. (Arbetslag 6) 

 
Sammanfattande reflektion 

När pedagogerna känner att deras rutiner sitter i ryggmärgen har de glömt bort barnens 

perspektiv. Det finns nämligen ingen dokumentation gällande att alla barn vet vad som 

ska ske. Även här blir det tydligt att den tydliggörande pedagogik inte har  blivit 

reflekterad. Sedan anpassar pedagogerna dagen efter varje barns behov. Ett arbetslag 

har börjat med bildstöd över dagen. Nackdelen med det är att under verksamhetsbesök 

har det visats att det inte används aktivt utan det sitter på väggen. Pedagogerna har i 

efterhand insett att de inte samtalat med barnen om vad bilderna föreställer eller 

tydliggjort var på dagen de befinner sig.    

 
7.1.11 Analys av begreppstillfällen 

Under den första träffen med arbetslag 1 befanns sig en osäkerhet hos mig i rollen som 

handledare på grund av ovana att handleda och implementera nya arbetsformer. Efter 

handledarträffen, som kändes som ett läxförhör, reflekterade jag över min roll som 

handledare och hur jag skulle förhålla mig gentemot pedagogerna. Jag fokuserade 

framåt på att ställa utvecklande frågor på de tankar och funderingar pedagogerna kom 

med vilket ledde till en större självsäkerhet i rollen som handledare.  

 

Det märks tydligt att pedagogerna har kommit olika långt i sitt tänk kring tillgänglighet 

i sin verksamhet och hur stor betydelse deras förhållningssätt har. Pedagogerna själva 

utrycker att det är bra att få sitta och reflektera på detta vis och att det sitter någon 

tillsammans med dem, en samtalsledare. Detta för att pedagogerna börjar samtala om de 

praktiska svårigheter de har istället för att fokusera på sin reflektion. Vid en 

implementering har det betydelse om det finns en handledare med som stöttar och för 

tankarna vidare genom frågor om ett nytänkande. Precis som Rönnerman (2012) talade 

om att det är i mötet med andra och i reflektionen som människan kan se 

förbättringsåtgärder.   

 

Att ge pedagogerna tid för inläsning för att de ska bli bekanta med litteraturen som ska 

användas kommer tas i beaktande när resterande förskolor ska börja använda 

värderingsverktyget. Den tid som gavs vid handledningen, en timme, räckte på de flesta 

förskolor. Det var en avdelning som tre timmar gick åt till att reflektera över orden och 

för att pedagogerna skulle få samsynen kring vad det skulle stå för på deras avdelning. 

Den studie som SPSM genomfört (Ahlefeld Nisser, Olsson, Lindqvist, & Lundgren, 
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2018) visar också på att tiden som pedagogerna får är av betydelse. En del pedagoger 

behöver ha längre ställtid för att få en förståelse för vad som ska förändras och varför.  

 

Detta tillfälle som bygger på ett kollegialt lärande där pedagogerna lär av varandra  tar 

stöd i den sociokulturella teorin där individer behöver ha stöd i någon form för att 

komma vidare i sin egen utveckling (Säljö, 2000). Pedagogerna har stöttat varandra i 

deras tankar och även jag som handledare har givit dem utmanade frågor där deras 

kompetenser och kunskaper kan utvecklats. 

 

En lärdom för fortsatt implementering med resterande förskolor i denna kommun är att 

ta med begrepp som de kan koppla tillbaka till sin verksamhet. Tydliggörande 

pedagogik är ett sådant begrepp.  

 

7.2 Värdering 

Själva värderingen är webbaserad och går till genom att pedagogerna får klassa sig 

själva där ett är lägst och fem är högst.   

 

Innan träffen skulle pedagogerna ha skapat en inloggning till SPSM:s hemsida för att 

spara tid för vårt möte. Den delen som skulle värderas, förutsättningar för lärande, är 

relativt stor och det är många moment att diskutera kring. Planeringen som jag gjorde 

var att markera olika citat i handledningshäftet som skulle användas som frågor. ”Tänk 

på” – citat blev intressanta frågor om ordet hur sätts framför. Till exempel, hur 

tillgodoser ni alla barns behov? Då blev pedagogerna tvungna att reflektera över sitt 

egna handlande. Även att ge dem konkreta situationer om hur de skulle gjort om ett 

barn till exempel vägrar gå ut, hjälpte dem att föra deras tankar vidare.  

 

- Om något barn inte vill gå ut, och vi har möjlighet att stanna inne så självklart 

gör vi detta. Men ibland så går det inte och då lockar vi med vad vi ska göra 

ute. Sånt som vi vet att just detta barn tycker om att göra. (Arbetslag 3) 

- Det som är jobbigt är när en förälder sagt att ”mitt barn får inte gå ut idag för 

hen är hostig”. Om vi inte har den möjligheten denna dag kan det uppstå 

irritation mellan oss och föräldern. Men vi försöker alltid tillgodose 

föräldrarnas behov också. (Arbetslag 3) 

 

Med tanke på att den första delen i värderingen behandlar pedagogernas värdegrund var 

det betydelsefullt att återberätta vad de sagt på träffen innan som en påminnelse. 

Enstaka gånger lyste ett mer kategoriskt synsätt igenom än ett relationellt. När de fick 

en situation berättad för sig som har skett under verksamhetsbesök, kunde de gå tillbaka 

till att reflektera över sitt egna agerande. Diskussionerna blev kopplade till ett 

lågaffektivt bemötande som pedagogerna känner igen. Detta medförde att deras 

perspektiv blev mer relationellt än kategoriskt. En följd av det var att de såg sin roll som 

pedagog som en bidragande faktor till varför situationerna blev som de blev. Även att 

de kom fram till lösningar på hur de ska göra för att förebygga att det sker igen.  

 

Den indikator som behandlar kommunikation fick pedagogerna återigen tänka tillbaka 

på vad det var de diskuterat på träffen innan. För då har de samtalat om att alla ska få 

kommunicera på sitt sätt och att de tolkar barnens kroppsspråk. Att då få en konkret 

situation fick dem att börja reflektera över vad de gjort och om de faktiskt arbetar med 

den värdering som de samtalat om innan.    

”Jo, men vi använder tecken till barnen för att stärka det vi säger” (Arbetslag 3). 
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”Det finns fler sätt att kommunicera på och vi stöttar barnen i fler sätt än i det verbala” 

(Arbetslag 1). 

 

 

Med tanke på att den nya läroplanen även skulle implementeras och diskuteras visade 

jag dem ett sätt att se hur de olika målen i läroplanen kan kopplas till 

värderingsverktyget. Detta för att synliggöra den röda tråden mellan läroplanen och 

värderingsverktyget, se bilaga 2.  

 
7.2.1 Analys av värderingsträffar 

Det är många ”tänk på”-punkter som är upprepningar och därav var det tidsbesparande 

att redan förberett vilka frågor som skulle ställas. Även att jag hade i åtanke om de 

konkreta situationer som uppstår dagligen och hur pedagogerna bemöter dessa. Dock är 

det av stor vikt att ha i åtanke om att det är enklare att hålla med i påståenden än att 

svara sanningsenligt och detta styrks av Håkansson (2013). 

 

Enligt rådgivarna från SPSM är det vanligt att pedagogerna klassar sig högt första 

gången och lägre andra gången. Detta för att de inser att de kan göra mycket mer än vad 

de redan gör. Detta stämmer in på hälften av arbetslagen som observerades. Även fast 

jag talade med dem om det verkligen gäller alla barn. Den andra hälften sa tydligt att 

”vi kan inte klassa oss högt, det har vi redan blivit informerade om innan när vi gjorde 

detta med BRUK”.  

 

De konkreta situationer som det samtalades om stöttade pedagogerna att se hur de 

faktiskt arbetar. Enligt samtal som jag haft med SPSM:s rådgivare får pedagogerna 

lättare att relatera till vardagliga situationer och det stämmer in med det som skedde 

under denna träff. Enligt Juul & Jensen (2003) är det avgörande hur relationen är mellan 

handledare och pedagog. Att det måste finnas en balans  mellan frågorna som uppstår 

och vilken kvalitet som efterfrågas. Även att träffarna ska utnyttjas till det som är 

förutbestämt. När pedagogerna fick återberättat för dem vad de sagt från början och 

vilka värderingar de har gett uttryck för innan, påbörjades en reflektion av högre 

kvalitet. Enligt den sociokulturella teorin (Säljö, 2000) var stödet för pedagogernas 

utveckling de situationer och samtal som skett innan som de fick återberättade för sig. 

Då kunde pedagogerna se hur de agerat och hur de kan utveckla och ändra sitt 

bemötande och sina planerade aktiviteter vilket medför att aktiviteterna blir mer 

anpassade för alla barn.  

 

7.3 Handlingsplan 

Pedagogerna började med att gå tillbaka till sin värderingen för att se vilket område som 

de skattat sig lägst på och använde sedan dessa områden att ta med i sin handlingsplan. 

Den stora frågan blev vad och hur de skulle göra för att det skulle bli en förbättring 

kring det. I samtalen som fördes talades det mest om hur pedagogerna kan ändra sig och 

ingenting om vad barnen är i för svårigheter. Jag kände att om pedagogerna ska kunna 

ta till sig detta arbetssätt behöver de se att det blir en förändring i deras verksamhet. 

Detta medförde att vi tillsammans bestämde att arbeta med konkreta och praktiska 

verktyg som är lätta att utvärdera. Med tanke på att tiden till att arbeta med det inte var 

lång innan det var dags för en utvärdering bestämde flertalet pedagoger att börja arbeta 

med bildstöd. Bildstödet används för dagsrutiner för att tydliggöra dagarna för barnen. 

Pedagogerna planerade även att de skulle börja använda fickbilder. Fickbilder är mindre 

bilder som pedagogerna har i ett jojo-snöre i deras byxor. Det stora steget för dem var 

att ta på sig fickbilderna på morgonen. ”Vi har inga barn som är i behov av det just nu 
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och det känns som dubbelt arbete att både säga något, använda tecken och att också 

slänga fram en bild” (Arbetslag 5). Vid andra forum där pedagogerna fått använda sig 

av kollegialt lärande har de fått möta pedagoger som använder sina fickbilder dagligen 

och fått delge om fördelarna med det. Detta medförde att pedagogerna i denna studie 

tog på sig dem.  

 

Det var bara ett arbetslag som kände att de kunde göra handlingsplanen på egen hand 

för att sedan mejla den till mig. Trots flera påpekande och försök till hjälp blev denna 

handlingsplan inte gjord förrän dagarna innan utvärderingen.    

 
7.3.1 Analys av handlingsplaner 

Handlingsplanens funktion är lättförståelig och pedagogerna hittade sina 

utvecklingsbehov och vad de behöver arbeta med för att öka kvaliteten på förskolan 

relativt snabbt. Dock märktes det att arbetslagen behöver stöd i att fullfölja 

genomförandet av handlingsplanen. Den skjuts åt sidan och andra praktiska moment tar 

tiden istället. Enligt Eidevald (2013) krävs det ständiga uppföljningar för att arbetet inte 

ska stanna av. Även Ahlefeld Nisser m.fl. (2018) tar upp stöttningen under arbetets 

gång. Pedagogernas handlingsplaner kring deras utvecklingsområden blir lätt 

”hyllvärmare” om inte tiden för uppföljningar ges. Som det skrivits om innan, har 

samtalsledaren en viktig roll i hur arbetet ska fortlöpa. 

  

Då alla arbetslag tog praktiska moment i sina handlingsplaner var det enklare att se om 

de fullföljde dem under processens gång. Nylund, m.fl. (2016) påvisar att denna metod 

är enklare för pedagogerna att fullfölja då effekterna syns tydligt för dem själva. 

 

7.4 Uppföljningar under processens gång 

Under tiden som pedagogerna arbetade med sin undervisning i förskolan gjordes 

spontana besök för att se hur de arbetade efter deras handlingsplan. Min tanke var att ha 

minst ett besök varje månad på varje förskola. Tyvärr blev schemat fullt och fem besök 

blev enbart två.  

 

Under ett besök när frågan angående hur bilstöd används, blev svaret: ”Öhh, va? Vi har 

så mycket med överinskolningar till skolan nu så vi hinner inte det.”  (Arbetslag 1). 

Även om pedagogerna själva kände att tiden inte räckte till, användes bildstöden både 

vid dagsrutiner och vid förberedelser vid övergångar. Arbetslag 2 berättar att de har 

börjat använda sig av bildstöd men gärna vill utöka det och göra mer. Enligt arbetslag 3 

följdes inte handlingsplanen under det första uppföljningsbesöket. Efter det besöket togs 

den upp igen och pedagogerna började arbeta efter vad de sagt och skrivit ner. Det 

synliggjordes under besök nummer två då de använde fickbilderna. ”Titta, vi har 

fickbilderna på oss nu, och barnen är riktigt intresserade av dem”. (Arbetslag 3) De 

berättar vidare att de har blivit mer medvetna desto mer de gör.  

Arbetslag 4 har plockat ned material som varit placerat högt uppe för barnen ska kunna 

använda det på egen hand och därmed utveckla självständighet och en känsla av att ”jag 

kan själv”. Deras bildstöd som skulle användas för att tydliggöra hur dagarna är 

strukturerade är inte uppsatta. ”Vi inväntar den där ramen för barnen plockar ner 

bilderna och äter upp kluddet”. Arbetslag 5 har haft byte av personal vilket medfört att 

arbetet med tillgänglig utbildning har avstannat. Den pedagog som är kvar på 

avdelningen försöker hålla arbetet igång och berättar att hon förklarat för barnen vad 

bilderna betyder. I arbetslag 6 har en pedagog fått börja på en kurs som handlar om 

tecken som stöd. Denna kursen har gjort att pedagogerna arbetar  mer med tecken nu för 

att stötta barnen i deras kommunikation.   
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7.4.1 Analys av uppföljningar 

Som påtalats innan har uppföljningsbesöken en stor betydelse för om pedagogerna ska 

arbeta vidare kring detta förändringsarbete. Detta för att kunna ge stöd och bekräftelse 

till pedagogerna. Nylund m.fl. (2016) talar om att samarbetet mellan pedagogerna och 

handledaren (i denna studie, specialpedagogen) är markant för att pedagogerna själva 

ska kunna se utvecklingen som sker. Därav att ge bekräftelse och positiv feedback på 

hur pedagogerna arbetar. Enligt Ahlefeld Nisser m.fl. (2018) är stödet under processens 

gång betydelsefullt vilket tydligt visas genom att de avdelningar som fått flest besök, är 

dem som arbetar mest utifrån vad de bestämt från början.  För att komma vidare i sitt 

tänk kring vilket arbetssätt förskolorna har, är det enligt Säljö (2000) betydelsefullt att 

samtalen sker i samspel med andra. Att inte sitta själv och reflektera utan alla är i behov 

av ytterligare perspektiv för att komma vidare i sin utveckling.  

 

För att det ska vara en systematik i förändringsarbetet bekräftar Håkansson (2013) att 

uppföljningar ska ske. För om dessa uteblir, finns inget underlag för att kunna göra en 

utvärdering senare.   

  

7.5 Arbetslagens utvärderingar  

Under en förmiddag när pedagogerna hade en utvärderingsdag gick jag runt och vi 

samtalade kring pedagogernas tankar gällande arbetet med värderingsverktyget.  

 

Arbetslag 1 följer barnens tankar mer nu än i början av terminen. Om det beror på 

värderingsverktyget vet de inte men det satte igång många tankar hos dem som de 

försöker anamma. Arbetslag 2 berättade att det var lättare i början då var de mer 

intresserade och exalterade över att påbörja någonting nytt. De såg sina brister och vad 

de behövde utveckla. Nu tänker de mer kring tillgänglighet vid sina planeringar och att 

få alla barn delaktiga. Arbetslag 3 anser att när specialpedagogen var på plats och hade 

tider för handledning var det lättare att fortsätta arbetet med att stötta alla barn. De 

berättar att de insett hur viktigt det är med en stark struktur och att de måste hålla den. 

Samt att när det kommer vikarier måste de ta sig tid till att informera dem vad som 

gäller och vad som händer. ”När vi är stressade, blir barnen mer oroliga och stressade 

de också, det blir som en ond cirkel”. Arbetslag 4 har funderat mycket kring hösten och 

hur de ska starta upp sin avdelning då. De har insett att de inte har tillgängligt material 

och att detta ska placeras längre ner för att ge barnen möjlighet till att vara 

självständiga. Arbetslag 5 har haft byte av personal under terminens gång och därmed 

inte arbetat lika effektivt som de andra. Arbetslag 6 hade, som skrivits innan, inte 

utarbetat en handlingsplan. Denna gjordes dagen innan deras utvärderingsdag. Trots att 

förändringar kan vara tidskrävande har de lagt märke till att barnen tar till sig bildstöd 

på ett annat vis än när de använder det verbala språket.  

   
7.5.1 Analys av utvärderingar 

Den tiden som organiserats för utvärderingen är central för att pedagogerna ska få 

möjlighet att se effekterna av deras arbete. Dock är det mycket annat ska göras under 

denna tiden och vi satt i cirka 30 minuter per arbetslag. Enligt Håkansson (2013) 

handlar utvärderingar om att hitta specifika mål att utvärdera. Då pedagogerna haft 

konkreta mål var det enklare för dem att se om de genomfört dem. Granskningen av de 

specifika delarna som Håkansson (a.a) talar om uteblev då dagen inte hade organiserats 

för den tiden som krävs.  
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Enligt förskolans styrdokument är syftet med utvärderingar att kvaliteten på förskolan 

ska öka (Skolverket, 2018). Det framkommer förändringar hos pedagogernas tankar 

utifrån hur tillgängligheten kan påverka barnens utveckling. Denna förändring märks 

genom att pedagogerna arbetar mer med att visuellt synliggöra dagarna samt att ge 

barnen andra verktyg i deras kommunikationen. 

 

En lärdom som framkom är att handlingsplanerna ska ligga framme vid utvärderingen. 

Även att det ska finnas tid att kunna värdera en gång till för att få ett nytt nuläge och för 

att kunna se vad som skett under denna tid.   

 

7.6 Sammanfattning av resultat 

Resultaten som framkom av denna studie är liknande det som Ahlefeld Nisser m.fl. 

(2018) kom fram till. Att tiden som pedagogerna får är av stor vikt.  Tiden blir ett hinder 

om det inte organiseras för det. Även att det bör ges förutsättningar och stöd i vilket 

material som kan stötta barnen och hur pedagogerna kan tänka vid planeringar av sin 

undervisning. Skillnaden mellan den undersökning och denna studie är de 

återkommande besöken av specialpedagogen. Pedagogerna upplevde besöken positivt 

och stöttande. Lärdomen av detta är att schemalägga återkommande besök på alla 

förskolor. 

 

Upplevelsen för pedagogerna är tolkningsbart. Efter utvärderingen talar de positivt om 

att fortsätta arbeta med värderingsverktyget. Det blir en upprepning för dem och en 

ytterligare chans att öka sin kompetens gällande tillgänglighet. Då de ser effekterna av 

att tänka mer tillgängligt i alla olika miljöer ökar även deras medvetenhet kring hur de 

agerar och arbetar. Vilket medför positiva effekter för barnens utveckling och lärande. 

Detta styrks av Nylund, m.fl. (2016) som talar om de positiva effekter av att 

förändringarna bör synliggöras för att pedagogerna själva ska kunna se effekterna av sitt 

arbete. 

 

De förändringar som syns ute i verksamheterna i nuläget är att bildstöden används mer 

aktivt. Pedagogernas fortsättningsarbete med förhållningssättet LAB fortskrider vilket 

innebär att det arbetet fortfarande implementeras och den röda tråden hålls.  
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8 Diskussion 
De förväntningar som jag hade innan arbetet startade handlade om att pedagogerna 

skulle reflektera och förändra sina miljöer med stöd av värderingsverktyget. För att göra 

en förändring i den fysiska miljön tror jag det krävs en tillit till vad barnen kan och att 

barnen vet om vilka förväntningar som pedagogerna har på dem. Finns inte tilliten till 

det kompetenta barnet är den fysiska tillgängligheten svår att förändra. Tillgängligheten 

utifrån den sociala och den pedagogiska miljön hamnar på pedagogerna och deras 

förhållningssätt mot barnen. Däremot har förändring skett i den kommunikativa delen 

då pedagogerna använder bildstöd och tecken som stöd mer aktivt och medvetet än 

tidigare. Aktionsforskning som metod synliggör och visar pedagogerna hur deras 

arbetssätt förändras under processens gång. Att dokumentera nuläget och sedan ha 

uppföljningar tillsammans gör att pedagogerna ser hur deras verksamhet har förändrats 

under processens gång (Rönnerman, 2012). Det hade inte varit möjligt att påvisa hur 

arbetslagens ansträngningar har gett för effekter utan att ha använt sig av 

aktionsforskning. Att kunna koppla pedagogernas arbete till forskning som de kan luta 

sig mot och även forskning om handledning har varit ett stöd i detta arbete. 

 

Det har varit ett kollegialt lärande mellan pedagogerna och jag har använt reflekterande 

handledning som grund. Det redogör Granberg & Ohlsson (2014) för och då läggs inte 

ansvaret på barnet utan det är pedagogernas förhållningssätt som är avgörande. Detta 

medför att pedagogerna måste se sitt agerande som förändringsbart och precis som 

Lundquist (1987) samt Nylund m.fl. (2016) beskriver det, behöver individer se effekter 

av sin förändring för att fortsätta arbeta med det. Därav är det kollegiala lärandet mellan 

pedagogerna betydelsefullt. Även utifrån den sociokulturella teorin. Om alla individer 

behöver ha en form av stöd för att komma vidare (Säljö, 2000) behöver reflektering ske 

i samspel med andra. Därför går forskningen om ett kollegialt lärande hand i hand med 

Vygotskijs teori och ett passande val utifrån aktionsforskning och dokumentationen som 

görs i samband med hur arbetet fortskrider.   

 

I och med att detta arbetssätt har bestämts uppifrån, medförde att pedagogerna själva 

behövde hitta områden som de behövde utveckla. Enligt implementeringsprocessen som 

beskrivits innan (Socialstyrelsen, 2012) visar att vi har kommit till steg 2, förankring. 

Pedagogerna har sett över sin verksamhet och upptäckt utvecklingsområden. Dock kan 

jag inte säga att materialet har börjats använda aktivt av pedagogerna. Men med tanke 

på att de ska fortsätta arbeta med värderingsverktyget under hösten 2019 så hamnar vi 

på steg 3 då.  

 

I efterhand kan jag se betydelsen av samarbete mellan oss specialpedagoger. Vi sitter i 

möten där vi tillsammans diskuterar hur vi ska arbeta med arbetslagen för att stötta och 

hjälpa dem på bästa sätt. Även att vi ger varandra tips och idéer på hur man kan gå 

vidare. Samarbetet mellan rektorerna är även av stor vikt då det är dessa individer som 

organiserar för att tiden till reflektion mellan pedagogerna finns. Jag inser själv att detta 

arbete som jag genomfört på egen hand  hade varit  lättare om jag väntat in alla andra 

och inte påbörjat det tidigt. Dock har det varit positivt ändå. Det finns många saker som 

vi kommer använda oss av när vi fortsätter med implementeringsarbetet. Som till 

exempel hur lång tid en del moment tar, vilka begrepp som är nyttiga att diskutera och 

att det är betydelsefullt att faktiskt följa upp arbetet i arbetslagen med besök för att 

observera om de arbetar som de sagt att de ska. Mina specialpedagogskollegor ser inte 

hur tiden kan räcka till men när vi samtalat om att vi faktiskt är ute i verksamheterna 

och observerar personalen eller barngruppen så kan vi ha i åtanke vad pedagogerna 

skrivit i sina handlingsplaner. Då blir det inget extraarbete för oss heller.  
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Det som är viktigt för mig är att tänka på är att de förskolor eller avdelningar där det 

inte finns barn med synliga behov av särskilt stöd inte glöms bort. Detta med tanke på 

att det ingår i arbetsuppgiften som specialpedagog att arbeta förebyggande och 

främjande för alla barn. Utifrån rapporten som Ahlefeld Nisser m.fl. (2018) 

genomförde, var tiden ett hinder. Resultatet i denna studie visar på att tiden har 

betydelse. Tiden som pedagogerna avsatte räckte till men hindret som uppstod vad att 

min tid, som specialpedagog, inte organiserats för uppföljningar på alla avdelningar. 

Det har varit synligt att pedagogerna börjar diskutera andra saker på sina 

reflektionstillfällen och där har specialpedagogen en betydande roll. En samtalsledare 

ska kunna styra tillbaka pedagogerna på ett naturligt sätt och samtidigt bekräfta de 

inblandade och ändå ha den goda och tillitsfulla relationen. Enligt Røkenes & 

Hanssen(2016), Juul & Jensen (2002) samt Normell (2002) skapas detta genom 

öppenhet, kommunikation och tillit gentemot varandra.  

 

En observation som jag kommit underfund med under denna period är att det blir ett 

dubbelt arbete med att använda sig av två självskattningsverktyg. Då blir den stora 

frågan om de två förskoleobservatörer är villiga att förändra sitt arbete utefter vad 

pedagogerna arbetar med. Då det, enligt min mening, är enklare för pedagogerna att 

använda tillgänglighetsverktyget som självskattningsverktyg. Den tar upp de nya 

lagarna på ett mer förståeligt vis. Samt att den sammankopplar det föregående arbetet 

med lågaffektivt bemötande vilket medför att pedagogerna ser den röda tråden och inte 

får känslan att de  får ytterligare någonting mer att göra. Nästa steg i arbetet är att 

fortsätta implementeringen på liknande vis med de andra indikatorerna i verktyget tills 

pedagogerna känner sig säkra på att använda det naturligt.  

 

8.1 Specialpedagogiska implikationer 

Denna studie har gett mig som specialpedagog mer kunskaper om betydelsen av att vara 

ute i verksamheterna. Den har även gett en större kunskap gällande aktionsforskning 

som metod för att synliggöra förändringar och för att det blir tydligt för de medverkande 

hur processen fortlöper. Denna studie bidrar till specialpedagogisk kompetens gällande 

tillgänglighet för alla barn och kan användas som underlag gällande introducering och 

implementering av värderingsverktyget för tillgänglig utbildning.
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev till förskolorna 

 

Hej! 

 

Jag kommer börja skriva mitt examensarbete nu i vår. Det kommer vara ett 

utvecklingsinriktat arbete, det vill säga att jag skriver ner hur jag arbetar med en viss sak 

och vilket resultat det blir. Jag kommer att skriva om ett verktyg som 

specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram. Det heter värderingsverktyg 

för tillgänglig utbildning. Om verksamheten är anpassad för alla barns behov att kunna 

vara delaktig har man en bredare bas vilket medför att det blir färre barn som är i behov 

av särskilt stöd. 

 

Det kommer gå till så här, vi börjar i januari med att göra en kartläggning med hjälp av 

värderingsverktyget. Sedan reflekterar vi tillsammans om vad som går att utveckla och 

hur vi kan göra det. Därefter skriver vi en handlingsplan tillsammans. Det är viktigt att 

den är konkret och tydlig för att vi ska kunna utvärdera den efter terminens slut. Jag är 

med i arbetslaget under en del planeringar/APT för att handleda och stötta om hur man 

kan arbeta vidare med att göra verksamheten mer tillgänglig för alla barn. Vi gör en 

utvärdering om hur det gått och sedan avslutas det med en ny kartläggning för att hitta 

nya utvecklingsområden inom verksamheten. 

Det är ingenting som medför extraarbete för er pedagoger, utan det är en hjälp för att 

utvärdera och utveckla verksamheten. 

 

Jag kommer föra loggbok under tiden och dokumentera det som sägs under våra träffar. 

Om ni inte vill att någonting ska vara med i mitt examensarbete, är det bara att säga till. 

Era namn eller vilken förskola som gör vad, kommer vara konfidentiellt och enbart jag 

veta vem som sagt vad. 

 

Jag undrar om det är något arbetslag som är intresserad av att vara delaktig? 

  

(Detta verktyg kommer alla arbetslag att börja med i höst som en förlängning på 

arbetet med alla vill, kan, ska.) 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emma Söderman  

Specialpedagog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 – Kopplingar mellan Lpfö 18 och värderingsverktyget 
Tillgänglig utbildning. 

Det som är fetmarkerad är det som är nytt i den nya läroplanen, de olika färger kopplas 

samman med vilket område i värderingsverktyget det handlar om. Det röda handlar om 

kapitlet förutsättningar för lärande, det gula om den sociala miljön, det blåa om den 

fysiska miljön och det gröna tar upp den pedagogiska miljön. Är det fler färger i samma 

ruta blir kopplingen till fler delar i värderingsverktyget. 

 
respekt och förståelse för alla 

människors lika 

 
 

 

 

öppenhet, respekt, solidaritet 
och ansvarstagande.  

förmåga att upptäcka, 
reflektera över och ta 

ställning till de etiska 

dilemman och livsfrågor i 
vardagen.  

förståelse för demokratiska 

principer och förmåga att 

samarbeta och fatta beslut i 

enlighet med dem.  
 

intresse för och förmåga att 

uttrycka tankar och åsikter 

så att de kan påverka sin 

situation.  
 

förmåga att använda och 

förstå begrepp, se 

samband och upptäcka 

nya sätt att förstå sin 
omvärld.  

 

sin kulturella identitet samt 

kunskap om och intresse för 

olika kulturer och  

både det svenska språket 

och det egna nationella 

minoritetsspråket, om 

barnet tillhör en nationell 

minoritet.  

både det svenska språket 

och sitt modersmål, om 

barnet har ett annat 

modersmål än svenska.  

ett växande ansvar och 

intresse för hållbar 

självständighet och tillit 

till sin egen förmåga.  
 

förmåga att fungera enskilt 

och i grupp, hantera 
konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter 

samt att ta ansvar för 
gemensamma regler.  

intresse för berättelser, bilder 
och texter i olika medier, såväl 

digitala som andra, samt sin 

förmåga att använda sig av, 
tolka, ifrågasätta och samtala 

om dessa. 

 

ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmåga att 

leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa 
frågor, argumentera och 

kommunicera med andra i 

olika sammanhang och 

med skilda syften. 

 

intresse för skriftspråk 
samt förståelse för 

symboler och hur de 

används för att förmedla 

budskap. 

 

värde och de mänskliga 

rättigheterna.  

förståelse för värdet av att 

leva i ett samhälle präglat 

av mångfald samt intresse 

för det lokala kulturlivet 

utveckling och att aktivt delta 

i samhället.  



  
 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svenskt teckenspråk, om 

barnet har en 

hörselnedsättning, är dövt 

eller av andra skäl har behov 

av teckenspråk.  

förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och 

använda matematiska 
begrepp och samband 

mellan begrepp.  

förmåga att utforska, 

beskriva med olika 

uttrycksformer, 
 

 

sin identitet och känna trygghet i 

den samt medvetenhet om rätten 

till sin kroppsliga och 

personliga integritet. 

 

motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning samt 
förståelse för hur viktigt det är 

att ta hand om sin hälsa och 

sitt välbefinnande.  

 

förmåga att skapa samt 

förmåga att uttrycka och 

kommunicera  

 

 

 

förmåga att lyssna på och 

reflektera över andras 

uppfattningar samt att reflektera 

och ge uttryck för egna 

uppfattningar.  

 

förståelse för hur människors 

olika val i vardagen kan bidra 

till en hållbar utveckling. 
 

nyfikenhet, kreativitet och 

lust att leka och lära.  

 

förmåga att använda matematik 
för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av 

egna och andras 
problemställningar.  

 

förståelse för rum, tid och form, 
och grundläggande egenskaper 

hos mängder, mönster, antal, 

ordning, tal, mätning och 
förändring, samt att resonera 

matematiskt om detta 

 

förståelse för 
naturvetenskap, kunskaper 

om växter och djur samt 

enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen. 

 

förmåga att ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i 

förskolan 

 

förmåga att ta hänsyn till och 
leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa 

andra 
 

förmåga att fungera enskilt 
och i grupp, hantera 

konflikter och förstå 

 

fantasi och 

föreställningsförmåga  

 

förmåga att bygga, skapa 
och konstruera med hjälp av 

 

förmåga att upptäcka och 
utforska teknik i vardagen.  

 

förståelse för samband i naturen 

och för naturens olika kretslopp 

samt för hur människor, natur 

och samhälle påverkar 

varandra. 

 

  

ställa frågor om och 

samtala om 

naturvetenskap och 

teknik.  

upplevelser, tankar, och 

erfarenheter i olika 

uttrycksformer som bild, 

form, drama, rörelse, sång, 

musik och dans. 

rättigheter och skyldigheter 

samt att tya ansvar för 

gemensamma regler. 

olika tekniker, material och 

redskap. 


