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Förskoleklassen infördes 1998 som en egen skolform i det offentliga skolväsendet. Förskoleklassen har sedan dess diskuterats och kritiserats. Fick intentionerna med att förskolans pedagogik skulle inﬂuera undervisningen det
genomslag som det var tänkt? Har förskoleklassen blivit en bro till grundskolan? Oavsett svaren på dessa frågor, så har förskoleklassen visat sig svara
mot många föräldrars önskemål om en tidigare och mjukare skolstart och föräldrar har överlag en positiv inställning till integrerad verksamhet. Nu åtta år
senare är nästan alla sexåringar, 95%, inskrivna i förskoleklass.
Syftet med den här boken är att bidra till att förskoleklassens pedagogiska
innehåll och arbetssätt stärks och utvecklas. Det är vår ambition att bokens
reportage och övriga texter ska kunna användas som utgångspunkt för att
formulera och diskutera frågor som har betydelse för den egna verksamheten,
förhoppningen är att boken ska bidra till utveckling av verksamheten så att
den främjar barnens/elevernas lärande och utveckling i en integrerad organisation med förskola, fritidshem och grundskola.
För att detta ska uppnås behövs, enligt forskning och beprövad erfarenhet,
kunskap, medvetenhet och samsyn, i hela organisationen. Det handlar också
om hur den pedagogiska verksamheten dokumenteras samt hur barns utveckling och lärande följs över tid, och hur detta kopplas till det förhållningssätt
och den syn på kunskaper, utveckling och lärande som läroplanerna speglar.
De förskoleklasser som skildras i reportagen arbetar utifrån delvis olika förutsättningar och deras historia skiljer sig åt. Men gemensamt för dem alla är
att de arbetar framåt, de funderar över sina roller, över verksamheten, över
barnens lärande och över vad kunskap är. Ibland resulterar funderingarna i
förändringar, stora eller små, men viktiga. I reportagen låter verksamma pedagoger i förskoleklassen oss få ta del av några av sina funderingar, idéer om och
insikter från det som många av dem kallar världens bästa jobb.
Boken har tagits fram som en del i regeringens uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att genomföra informationsinsatser om förskoleklassen
(U2005:9167/S). En informationsskrift som vänder sig till föräldrar och en
intresserad allmänhet har också publicerats.
Kjell Hedwall, Avdelningschef

Lars Åke Bäckman, Undervisningsråd
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Förskoleklassen
– i en klass för sig
Förskoleklassen är en klass alldeles för sig, på mer än ett sätt. Den utgör det
första steget i genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål, men står
samtidigt utanför det obligatoriska skolsystemet. Som nykomling i skolvärlden
lyder den under skollagen och har fått sitt eget kapitel.
Att gå i förskoleklass är en rättighet, en möjlighet som barnet och dess vårdnadshavare kan tacka nej till. Landets kommuner har däremot skyldighet att
ordna en plats i förskoleklass för landets alla barn från höstterminen det år de
fyller sex.
Drömmarnas bro
Tankarna, intentionerna, drömmarna och visionerna om förskoleklassen så
som de har beskrivits i olika dokument, rapporter, lagförslag och utredningar,
har varit många, men alla har haft samma grundidé. Genom förskoleklassen
ska avståndet mellan grundskola och förskola överbryggas.
Förskoleklassen ska vara den bro som leder från förskola till skola. Den
väg som leder barnen, vänjer dem vid och ger dem en mjukstart i allt det som
skolan står för. De ska vänjas vid skolmat och gymnastiksalar, skolgårdar och
långa korridorer. De ska förberedas för läsning och skrivning och andra uppgifter som väntar dem i skolans värld.
I förskoleklassen ska två kulturer, två främmande världar mötas och smälta
samman och verksamheten därigenom befruktas. Där ska olika yrkesgrupper sammanstråla. Grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger ska
alla verka inom sina respektive kompetensområden. I arbetet ska hinder och
barriärer rivas, yrkesstatus utjämnas, inspiration inhämtas och förståelsen för
kollegornas arbetsuppgifter och kunskaper öka.
Med förskolan i ryggen
Den viktigaste, tydligaste och oftast uttalade intentionen med verksamheten
i förskoleklassen är att den ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till
kunskap och lärande i ryggen. Förskolepedagogiken ska ges en inkörsport till
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grundskolan genom förskoleklassen. När förskollärare kommer in i skolan är
förhoppningen att deras syn på pedagogik, på lust och lek och lärande ska nå
insteg i och förändra arbetet också i den obligatoriska skolan. Arbetssätten i
grundskolan kan därmed ytterligare utvecklas mot en skola som sätter individen
i centrum, utgår från elevernas egna förutsättningar och behov och tar till vara
deras möjligheter och kapacitet.
Det är inte alltid så enkelt
För de pedagoger som arbetar i förskoleklass är det inte alltid så enkelt att leva
upp till alla intentioner. Högstämda ord och lovvärda föresatser ska förankras
i verkligheten och förvandlas till praktisk vardagsverksamhet för att vara till
nytta.
Ord och begrepp ska deﬁnieras. Vad innebär förskolepedagogik i praktiken?
Vad är det att ingå som en del av ett livslångt lärande? Och vilka är det som ska
lära sig? Är det bara eleverna eller är det också jag själv och kollegorna eller är
det möjligen politikerna i kommunstyrelsen? Hur ser yrkesrollerna egentligen ut och hur ska arbetsfördelningen mellan de olika pedagogerna ske?
Från vår första stund på jorden
Året i förskoleklass kan i praktiken ses som det första i en tioårig utbildning,
men det livslånga lärandet som det talas om i skolans styrdokument startar
långt innan dess.
Från vår första stund på jorden lär vi oss. Att leva utan att lära är faktiskt
inte möjligt. Frågan är vad vi lär oss och varför, vilka kunskaper som är nödvändiga för vår överlevnad och vilka vi kanske skulle klara oss bättre utan.
Och så förstås de största frågorna av dem alla: Hur lär vi oss? och Vad är
egentligen kunskap?
Mål att sträva mot
När förskoleklassen kom reviderades grundskolans läroplan, Lpo-94, så att
den också skulle passa för denna nya skolform. Förskoleklassen och grundskolan ryms alltså inom samma läroplan och har många gemensamma visioner.
Men på en punkt skiljer de sig väsentligt åt. I Lpo-94 anges både mål att sträva
mot och mål att uppnå, men för förskoleklassen existerar inga uppnåendemål.
Verksamheten i förskoleklassen ska enbart präglas av en strävan mot vissa uttalade mål. Som till exempel att eleven
– utvecklar nyﬁkenhet och lust att lära
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– utvecklar sitt eget sätt att lära
– utvecklar tillit till sin egen förmåga
– känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.
Terra Incognita
På sätt och vis är förskoleklassen ett ingenmansland. Ett stycke mark som ingen
ännu riktigt har gjort anspråk på. På denna okända mark ska pedagoger och
elever i förskoleklassen tillsammans skapa en meningsfull och fungerande
verksamhet. Det ﬁnns de som avskyr förändringar och det ﬁnns de som sporras av dem. Det ﬁnns de som tröttas av det okända och de som kittlas av
det. Med säkerhet återﬁnns många nyskapare och upptäcktsresanden i förskoleklassen. Bland våra sexåringar arbetar pedagoger från såväl skola som
förskola och fritidshem som varit redo för, som valt och varit sugna på att ta
nya vägar.
Allt har sin historia
Lika länge som det funnits daghem, lekskolor och förskolor så har det funnits
verksamhet särskilt utformad för sexåringarna. Även sexåringar som varit
hemma på dagarna har erbjudits olika former av skolförberedande verksamhet. De största barnen har av föräldrar, pedagoger och inte minst av sig själva
uppfattats som på väg att växa ur småbarnsstadiet. Snart ”stora” har de fått
ökat ansvar och ﬂer befogenheter. Sexåringarna har fått vara ensamma på
gården, fått lov att klättra över staketet, fått pyssla medan de små har vilat och
tillåtits använda den stora förskäraren i förskolans kök. De har på olika sätt
förberetts för sin nya roll och för skolan. De har fått genomgå formaliserade
skolmognadstest och de har observerats, de har haft sexårssamlingar, sexårsgrupper, sexårsverksamheter, abc-grupper, läs- och skrivgrupper, tvärgrupper
och skolförberedelsegrupper – allt med syfte att förenkla övergången mellan
förskolan, dagmamman, lekskolan eller hemmet och skolan.
En egen form
I början av nittiotalet började verksamheten för sexåringar att bedrivas som en
egen särskild verksamhet. Det var bl.a. ett resultat av de bestämmelser som
infördes i skollagen 1991 om möjligheterna för sexåringar att börja i grundskolan, s.k. ﬂexibel skolstart. Det var också ett resultat av förändringar i befolkningsstrukturen. I slutet av åttiotalet kom en babyboom samtidigt som de
tidigare lite glesare årskullarna hade kommit upp i skolåldrarna. Plötsligt stod
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klassrum tomma i skolorna medan förskoleavdelningarna bågnade av barn.
I många kommuner ﬂyttades verksamheten då från förskolan till skolan. Sexåringarna kunde använda fritidshemslokaler som annars stod tomma under
större delen av skoldagen och fritidshemspersonalen kunde nyttjas mer effektivt.
Oavsett om verksamheten kallades för 6-års, nollklass eller något annat ﬁck
den sin organisatoriska tillhörighet i skolan.

”I skogen
delade sig en
stig i två,
och jag
– Jag tog
den stig som
nästan ingen
hade gått
förut. Och det
var det som
gjorde all
skillnad”
(I fri översättning ur poemet The Road Not
Taken av Robert Frost)
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Vinsterna
Idag är det framför allt de pedagogiska och psykologiska vinsterna som reformen förde med sig som lever kvar i minnet.
Det tog inte lång tid förrän såväl pedagoger som föräldrar upptäckte att här
fanns andra vinster än de ekonomiska att hämta hem. De stora sexåringarna
gavs möjlighet till en verksamhet som mer passade deras nivå, de kom i centrum för verksamheten på ett annat sätt än när de befann sig bland de mindre
barnen och de gavs en inblick skolans värld som förberedde dem för den obligatoriska skolstarten. Måhända fanns det de som fortfarande var tveksamma
inför beslutet om förskoleklassens införande men även bland de från början
tvivlande ﬁnns idag en acceptans och ofta också en entusiasm över den unika
verksamhet som förskoleklassen utgör.
Febril verksamhet
Det ﬁnns tusentals förskoleklasser runt om i landet och på alla samlas dagligen nya kunskaper och erfarenheter. Utgångspunkterna för förskoleklasserna
ser väldigt olika ut. Det ﬁnns de vars pedagoger har en genuin förankring i
förskolan och de ﬁnns de som helt gått in i och accepterat skolans regler och
värderingar. Alla måste förstås utvecklas från sin nivå. Precis som eleverna
måste förskoleklasserna mötas på den nivå där de beﬁnner sig. Många pedagoger, föräldrar och beslutsfattare lever fortfarande med en osäkerhet kring
vilka rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ambitionsnivåer som ska driva
verksamheten.
Att skapa en ny skolform inom ramarna för en tidigare mer eller mindre väl
fungerande verksamhet, med fastställda regler och rutiner är inte lätt. Särskilt
inte om det samtidigt kommer krav och förväntningar från många håll på vad
förskoleklassen ska arbeta med och vad barnen ska lära sig.

Att vara både kunnig och stark
I det läget krävs det förankring och kunskap inför arbetet med ett lärande
som sätter eleverna i centrum och tar deras erfarenheter, kunskaper, förmågor
och lustar i beaktande. Det krävs också styrka och tro på de egna idéerna för
att hantera den tveksamhet som förskolepedagogiken och dess förespråkare
ibland kan mötas av.
Ett bra sätt att söka stöd och inspiration är genom nätverk. Allra bäst är det
förstås om det ﬁnns andra förskoleklasser att samarbeta med, men det ﬁnns
förskoleklasser som ingår i förskolornas nätverk och känner sig stöttade och
styrkta i det.
Det var inte bättre förr
Trots de svårigheter och utmaningar som arbetet i förskoleklassen kan innebära är det svårt att hitta någon enda pedagog i förskoleklassen som vill gå
tillbaka till hur det var förr.
Både grundskollärare och förskollärare känner sig stimulerade i sitt arbete.
Framförallt ser de barnens entusiasm och vidgade möjligheter.
De förskoleklasser som skildras i reportagen på de följande sidorna arbetar utifrån delvis olika förutsättningar och deras historia skiljer sig åt. Men
gemensamt för dem alla är att de arbetar framåt, de funderar över sina roller,
över verksamheten, över barnens lärande och över vad kunskap är. Ibland
resulterar funderingarna i förändringar, stora eller små, men viktiga. I reportagen låter de oss få ta del av några av sina funderingar, idéer om och insikter
från det som många av dem kallar världens bästa jobb.
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REPORTAGE

Så fult, så opraktiskt,
så fattigt och slitet.
Och så alldeles underbart!

s

ällan har en skola givit ett så utpräglat bevis på
att även om det är ekonomin som sätter ramarna
för en verksamhet så är det de inblandandes
engagemang, känsla, förhållningssätt och vilja
som bestämmer innehållet.
Emmahuset, är en F-6 skola med 150 elever
som ligger i ett stort, högt bostadshus i betong.
Ett av många i
Göteborgsförorten Hammarkullen. Skolan
startades som ett
provisorium under namnet Bredfjällsskolan, när
området byggdes
upp på sextiotalet. Bredfjällsskolan är fortfarande det ofﬁciella namnet men alla som
jobbar där använder namnet Emmahuset som
helt enkelt står för En Massa Med Aktiviteter.
Världens längsta skola
Rektorn har sin expedition en trappa upp i
huset, i en vanlig trerumslägenhet. I övrigt är
det nedre botten som utgör lokalerna i vad
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som måste vara världens längsta skola. Rummen
ligger i en oändlig rad efter varandra, genomgångsrummen är otaliga. Besökare, liksom de
inom huset verksamma, uppmanas att ta sig
fram den yttre vägen för att inte störa de pågående aktiviteterna. Men den som ändå rör sig
från husets ena ända till den andra inomhus,
får se elever och lärare som läser engelska,
jobbar vid datorer, gör mätövningar med ballonger, bygger med klossar, leker affär och
klipper och klistrar. Den som krånglar sig ut
och in genom alla dörrar hinner också passera
matvagnar, kläder på krokar, torkskåp och
tvättmaskiner på parad och en maskinsåg, i
vad som känns som en serveringsgång. Skolgården som hör till världens längsta skola är
förstås långsmal den också. Inte heller den
kan sägas vara särskilt ändamålsenlig. Stora
delar av den ligger dessutom i skugga eftersom
skolan tvingats sätta upp ett svart plåttak över
gården.

I Hammarkulllen ﬁnns alltså en F-6 skola med
sämsta tänkbara förutsättningar: usla lokaler i
ett hårt ansatt förortsområde, vanligtvis omtalat för sin invandrartäthet, sin arbetslöshet,
ungdomskriminalitet och håglöshet, och så
har de istället skapat en skola som måste vara
en av Sveriges absolut bästa!
Här pågår en rent revolutionerande verksamhet iklädd vardagsdräkt. Ett vänligt, ihärdigt, lågmält och respektfullt arbete bedrivet
utan storvulna slagord och färgstarka pamﬂetter men med ett gediget innehåll i alla de
paradord som uttrycker läroplanens intentioner
och visioner.
– Här ﬁnns såna möjligheter. Här ﬁnns
en human barnsyn – på riktigt! Det är det
som fått mig att fastna här, förklarar Annelie
Pilzecker, förskollärare och en av de två ansvariga för den blåa Juvelen. Ingelin Nilsson
heter grundskolläraren som tillsammans med
Annelie har ansvaret för den undervisning
som bedrivs mellan 8.30 och 13.45. Tjugoen
barn varav sex förskoleklassbarn, fem ettor,
fyra tvåor och sex treor deltar och tillbringar
större delen av dagen tillsammans i sitt klassrum. För första gången bedrivs i år förskoleklassverksamheten helt integrerat. Sexåringarna ingår som en självklar och naturlig del
av den blåa gruppen. Utvecklingen dithän har
skett gradvis. För några år sedan bedrevs förskoleklassverksamheten separat, men för varje
år har gränserna tänjts ut, och i år har de alltså
helt enkelt raderats bort.

Varning för fallande föremål
Obetänksamma hyresgäster kastade ut saker
från fönstren ovanför, direkt ner i huvudet på
skolbarnen. Inte bara obehagligt utan många
gånger direkt livsfarligt.

De leker ju bara!
Undervisningen på Emmahuset bedrivs på ett
sätt väsensskilt från den traditionella skolans
katederundervisning. Den som många föräldrar
har egen erfarenhet av. De är inte i närheten

”Skapande
arbete och
lek ska vara
väsentliga
delar i det
aktiva lärandet”
Så står det i läroplanen och precis så tänker
och arbetar elever och lärare på Emmahuset i
Hammarkullen.
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av det man brukar tänka på som skola. Här
syns inte skymten av någon kateder, ingen
svart tavla hänger på väggen och några skolbänkar syns inte heller till. Barnen spelar spel,
leker affär, trär pärlarmband, målar och bakar.
Verksamheten påminner mer om en trivsam
dag på förskolan än om en ansträngande skoldag. Överhuvudtaget kan man undra vad de
egentligen gör? Och det är många föräldrar
som bekymrat ställt just den frågan – leker ni
bara, lär de sig ingenting?
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Och Annelie och Ingelin får förklara, försvara
och lugna oroade föräldrar om och om igen, för
lär sig det är just vad de här barnen gör.
På det här viset får de kunskaper för livet.
De får kunskaper genom sina upplevelser och
sådana kunskaper stannar kvar, konstaterar
Annelie och får medhåll av Ingelin.
– Vi tror på att man lär sig med alla sinnen. Vi vill jobba med helheten, all individuell
utveckling springer ur den. Den sociala utvecklingen, den emotionella träningen, den
motoriska, kunskapsinhämtningen allt hör
ihop, säger hon.

alla blir sedda och får den hjälp och det stöd
de behöver. För mig som lärare är det skönt
att arbete på det här viset. Trots att eleverna
beﬁnner sig på så olika nivåer, i olika årskurser
och trots att jag arbetar mer, jag arbetar ju
en del av min tid på fritids också, så blir det
mindre arbete. Eller det blir i alla fall mindre
stress. Jag blir inte så tidsmässigt bunden vid
lektionerna. Jag kan hjälpa ett barn med läxan
på fritids eller prata matte med ett barn under
frukosten. Jag arbetar mer individuellt med
barnen och kan på så vis hjälpa dem bättre,
förklarar hon.

En lektion i pärlkunskap
Det tar bara en kort stunds betraktande och
en stunds lyssning för att förstå hur de tänker.
För medan en ﬂicka tränar sin ﬁnmotorik med
att trä halsband med pärlor i olika färger, klipper en annan ﬂicka en bit tapet att fästa som
målarpapper på ett stafﬂi. I sitt arbete måste
hon hantera såväl tapetbiten som bara vill
rulla ihop sig, som tejpen, som saxen. Hon
måste också uppskatta storleken hos den bit
papper som hon ska klippa till, förutom att
förstås hämta och blanda färger, välja pensel
och inte minst motiv. Barnen som bakar, räknar och väger, decilitrar och teskedar knäcker
också ägg med samma entusiasm som de sedan
vispar tio varv åt ena hållet och tio varv åt det
andra. Ingelin är med dem, skjuter in kakan
i ugnen och tar ut den. Men tiden kollar de
tillsammans. Hon konstaterar att så här hade
nog ingen lärare accepterat att arbeta för 20
år sedan.
– Nej, ingen lärare hade nog haft mattelektion genom att baka en paj, men vi läser
recept, vi mäter och väger och kollar klockan.
Vi räknar praktiskt. Allt i en liten grupp där

Hjärngympa och sagosamling
Ingelin har ansvaret för den obligatoriska skolans undervisning. Hon ska se till att eleverna
klarar sitt beting, uppfyller kunskapskraven
som ställs på dem. På så vis har de ett tydligt
uppdelat ansvar hon och Annelie.
– Men det handlar mer om en mental uppdelning än en rumslig. Vi beﬁnner oss i samma rum mest hela dagarna, säger Annelie.
Ibland delar de ändå upp eleverna åldersmässigt,
under hjärngympan och den vanliga gympan
till exempel, liksom ibland vid läsningen.
– Treorna läser tyst. Det kan bli svårt för
dem med koncentrationen om de samtidigt
tvingas lyssna på ettornas ljudande, konstaterar
Ingelin.
En gång i veckan har den blåa Juvelen sagosamling. Barnen läser upp eller låter Annelie
eller Ingelin läsa upp berättelser de själva hittat
på. Det är ofta fantasifulla historier fyllda av
luckor i logiken, som de lyssnande barnen reagerar på. Efter att barnet läst sin saga får de
andra kommentera och ställa frågor.
– Barnen kan komma med kritik – du läste
för tyst eller för slarvigt, det var svårt att höra

“Katarina
Mexmontan
åt en polkagris om dan
efter några
år ﬁck hon
röd-vitrandigt hår”

– och med beröm – det var en spännande historia. De ställer så logiska och ofta väldigt djupa
frågor om innehållet. För barnen som läst är
det roligt att svara på frågorna och lärorikt att
få konstruktiv kritik, men det ska ske i positiv anda. Elaka kommentarer accepteras inte,
säger Ingelin.
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ur boken Nalle och Lillebror. Sexåringar och
tioåringar lyssnar lika intresserat, trots slamret från dukandet som pågår i bakgrunden.
Dagens kapitel ur Jujja och Thomas Wieslanders bok heter Billan sover över.
På kvällen innan själva översovningen börjar, bereder barnen en kvällsmåltid.

”De skulle göra en fruktsallad, så det
var mycket att skära. Mamma tog
fram en kniv till.
– Är du van vid att skära? sa hon.
– Nej, sa Billan. Mamma säger att jag
inte kan, att jag bara skär mig.
En ﬂugsvamp, en kålfjäril och
– Säger hon! sa Lilllebror. Men hur
en sädesärla
Bredvid de bakande barnen sitter fyra sexår- ska du lära dig skära om du inte får
ingar och spelar Naturspelet, som egentligen skära!”
var tänkt för treorna men som de älskar. I kortspelet samlar deltagarna bilder i samma familj.
Det kan vara till exempel ur familjen kräldjur,
kräftdjur, svampar eller våra sädesslag.
– Det här är en huggorm, imponerar sexåriga
Amanda och visar upp ett av korten i familjen
kräldjur. På frågan hur hon vet att det just är
en huggorm ler hon en smula överseende och
säger:
– Det står ju där, och så följer hennes ﬁnger
utmed bokstäverna – h-u-g-g-o-r-m ljudar
hon säkert.

Skära för att lära
Lunchen äts i klassrummet. Någon skolmatsal ﬁnns inte i Emmahuset. Medan fyra barn
dukar var sitt bord sitter de andra barnen i en
ring på golvet och lyssnar när Annelie läser
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Ett citat som passar bra in på de tankar kring
inlärning som präglar verksamheten på den
blåa Juvelen.
– Kunskap kommer genom upplevelser.
Kunskap är helt enkelt det som blir kvar av de
erfarenheter man gjort, säger Ingelin.
Lunchkonversation på hög nivå
De allra, allra ﬂesta barnen i Emmahuset har
behov av svenska 2 undervisning. Hemma talar
de arabiska, somali, kurdiska, bosniska, engelska, spanska eller albanska men här pratar de
svenska. Och som de pratar. Det är en ren
fröjd att höra. Språket speglar också den sociala
formen i gruppen. Den sexåriga Shakiib ber
sin bordskamrat: Kan du vara vänlig och skicka

mig mjölken. Och när hans jämnåriga kompis
lite senare behöver vuxenhjälp ropar han:
Ingelin kan du vara snäll och komma ett ögonblick. Över den kokta potatisen och den stekta
ﬁskpanetten konverserar barnen lågmält men
glatt kring husdjur och barn-tv. Berättar historier, ställer frågor och funderar. Artig vänlighet och ett lyssnande intresse präglar hela
tiden samtalet. Trots att en del barn knappt
hunnit bo ett halvår i Sverige har många av
dem en vokabulär och en formuleringsförmåga
som skulle få vilken språklärare som helst att
gråta av lycka eller möjligen avund.
Ett kungarike för ett språk
– Vi har konstaterat att våra barn lär sig språket bättre än de gör i traditionell svenska 2
undervisning. Språket utvecklas när det ﬁnns
behov av kommunikation och när barnen
leker uppstår det behovet. De måste ju tala
med och diskutera med varandra. Dela tankar,
regler, idéer för att leken ska ﬂyta. Då kommer
behovet av att benämna föremål eller företeelser som de vill ska ingå i leken. Då lär de sig,
förklarar Ingelin.
Annelie konstaterar samtidigt att det som
skiljer deras språkinlärning från förskolornas
är tyngdpunkten.
– Medan förskolorna mer inriktar sig på
kunskapsinhämtning genom till exempel språkpåsar, så koncentrerar vi oss mer på det andra,
på deras tankar. Vi vill att språket ska ge dem
en möjlighet att dela med sig av sin erfarenhetsvärld.
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Meningsfull vardag
– barns och föräldrars inﬂytande
En förutsättning för lycka är att vi känner samhörighet med någon annan – att
vi känner oss älskade, sedda och behövda. Men för att känna meningsfullhet i
livet krävs kanske mer än så. För att uppnå harmoni behöver vi leva och verka
i ett positivt sammanhang där vi känner delaktighet.

”Det är meningen och tillfredsställelsen
med livet, att gå upp i någonting, som är
större än man själv.”
Teilhard de Chardin, jesuitpräst och ﬁlosof

Det här större som de Chardin talar om kan vara många saker. Man skulle
kunna tänka sig ett politiskt parti, en församling, en intresseförening eller en
akademisk riktning.
Någonting större kan också vara det som ligger ännu närmare tillhands,
nämligen vardagen vi lever i – det liv vi för utanför hemmets väggar – med
skola, arbete, studier eller vad den än må innehålla.
Sammanhang är nyckeln
Ordet sammanhang är nyckeln till vårt välmående. Forskningen visar att det
egentligen inte bara är vad vi gör, som bestämmer hur bra vi trivs, utan snarare
hur vi gör det. Eller ännu tydligare – att vi har möjlighet att påverka hur vår
vardag ser ut – att vi har inﬂytande och känner oss delaktiga i vårt eget liv.
Det här är förstås lika viktigt för barn i skolan som för vuxna på arbetet.
Här har skolan ett ansvar att verka för demokratiska arbetsformer där alla
elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i utformningen av sin
skolgång. Skolan har även ett ansvar att ge föräldrar inﬂytande i skolans arbete och utveckling.
Om man vill kan man använda sociologiprofessorn Aaron Antonovskys
begrepp ”Känslan av sammanhang”, KASAM för att förstå det här bättre.
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KASAM handlar om hur man som individ upplever sin verklighet med avseende på begriplighet, hanterbarhet och känslan av delaktighet och meningsfullhet i vardagen.
Barnens möjlighet till inﬂytande…
Om vi tittar lite närmare på barnets situation i skolan så kan känslan av
begriplighet beskrivas som att det ﬁnns en viss förutsägbarhet i skolan, att
barnet förstår varför det är där och vad som kommer att hända under dagen.
Här är kontinuiteten viktig – att få ha samma lärare och kamrater, kanske i
samma lokaler hela dagen, under ﬂera år kan vara en sådan ingrediens.
Att steget mellan förskola och skola inte blir så stort utan sker mjukt och
lugnt på ens egna villkor är en annan.
För att barnet ska känna att skoldagen är hanterbar måste barnet klara av
de krav som ställs under skoldagen och själv kunna påverka vad det vill arbeta
med utifrån sin egen nivå och sin egen lust.
Genom att själv få vara med och välja uppgift eller lek, som är lockande i
stunden och som utgör en lagom stor utmaning, blir skoldagen hanterbar. Att
få ha rast, äta sina måltider, arbeta och leka i en miljö som är anpassad för ens
behov av rörelse, utforskande, lugn och lek bidrar också positivt.
Känslan av meningsfullhet är beroende av att barnen känner sig delaktiga
i skolans liv och att de har inﬂytande och påverkansmöjligheter när det gäller
sin egen skolgång, både på kort och på lång sikt.
Att det som man lär sig i skolan är kopplat till ens egen vardag och till
den konkreta verkligheten man lever i underlättar förståelsen och därmed
meningsfullheten.
Att bli tillfrågad och lyssnad till, sedd och respekterad av lärare, kompisar
och andra människor man möter i skolan bidrar till att man känner sig delaktig.
…och föräldrarnas
Föräldrarna har ju en egen verklighet, med arbete, studier eller vad det må
vara som påverkar deras känsla av sammanhang i vardagen, men deras möjlighet till inﬂytande i skolans värld är viktig. Dels som budbärare av sina unika
kunskaper om sitt eget barn, dels har föräldrar och skola ett gemensamt
ansvar för barnens skolgång. Föräldrarnas inﬂytande i skolan ger dem också
en känsla av sammanhang när det gäller deras barns utveckling och vardag.
De ﬂesta barn tillbringar ju, som vi vet, huvuddelen av sin vakna tid i förskola
eller skola.
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Skolan hela dagen

Genom generösa öppettider och ﬂexibelt
arbetssätt har man på Örnsköldskolan lyckats
skapa en verksamhet där både elever och föräldrar har stort inﬂytande i sin vardag.

Det är en disig och gråkall morgon i Örnsköldsvik. Havet kring Höga kusten ligger
fruset och de stora kranarna i hamnen står
stilla, iklädda en gnistrande hinna av frost.
Det är tyst och lugnt för att vara en måndagsmorgon, men inne på Örnsköldskolan råder
det full aktivitet och det har det gjort sedan
halv sju på morgonen. Inte förrän halv sju på
kvällen stänger skolan för dagen. Däremellan
är ﬂexibiliteten stor. Man arbetar, skapar, leker, busar och äter ungefär när det passar bäst.
Allt med barnets behov och dagsrytm i fokus.
På Örnsköldsskolan har barn och föräldrar
stort inﬂytande både på tider och verksamhet.
Allt går att lösa
På skolan går barn i åldern 1–10 år, uppdelade
i tre åldersgrupper: 1–4 år, 5–7 år och 8–10 år.
Man talar överhuvudtaget inte om klasser, stadier eller åldrar. Verksamheten är integrerad
mellan förskola, skola och fritidshem till en
helhet utan märkbara diken eller övergångar.
Personalen ansvarar för barnens hela dag och
ryggar inte för några problem vare sig när det
gäller tider eller arbetssätt. Allt går att lösa för
att få verksamheten att fungera utifrån barnens behov, förutsättningar och önskningar.
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– När skolan byggdes om vid millenniumskiftet
ﬁck vi under ett år förmånen att från grunden
utveckla vårt arbetssätt och vår organisation,
berättar Christina Eklund, biträdande rektor
i Sörlidens rektorsområde. Vi gjorde ett studiebesök i Västervik där man arbetade utifrån
en liknande modell. Vi åkte hem och spann
vidare på idéerna för att hitta en verksamhetsidé och ett arbetssätt som passade oss. Men vi
kommer aldrig att sluta utvecklas, säger hon
och ler.
Man måste vara okonventionell och ﬂexibel
till sin läggning om man ska trivas med att
arbeta på Örnsköldskolan. Även som betraktare får man skaka av sig alla föreställningar
om hur skolan brukar fungera för att förstå
verksamheten här. Lyckas man med det framträder en skola som med stor lyhördhet och
ﬂexibilitet förverkligar barnens inﬂytande i
skolan, varje dag och i alla åldrar.
– Det ﬁnns de lärare som sökt sig härifrån
och det ﬁnns andra som sökt sig hit för att de
tycker att arbetssättet är föredömligt, säger
Christina.
Två tredjedelar förskola
Alla avdelningar på skolan har namn från kända kompositörer, författare och konstnärer.
Avdelningarna för 5–7 åringar heter Mozart,
Elsa Beskow och John Bauer. På varje avdelning ﬁnns drygt 20 barn, två förskollärare och
en grundskollärare.
Bibbi Söderberg, grundskollärare och Eva
Sellström, förskollärare arbetar på Mozart.
– De som stannar kvar här gillar verkligen
arbetssättet, säger Eva. Annars fungerar det
inte. Många lärare drar sig exempelvis för att
gå in och jobba med sådant som förknippas
med fritidsverksamhet och barnomsorg. Här
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kan man ju säga att vi jobbar med två tredjedelar förskola och en del skola.
– Jag älskar det här sättet att jobba, säger
Bibbi. Här är vi ett arbetslag och det ﬁnns alltid en vuxen till hands när barnen behöver det.
Det är en trygghet både för oss och för barnen. Jag brukar säga att här får jag vara lärare
hela dagen och behöver aldrig gå in på fritids.
Eftersom barnen själva styr när de vill arbeta
och när de vill leka är det ju skola hela dagen.
Vi talar aldrig om fritids utan verksamheten
bildar en samlad helhet.
Tillfällen för samtal
Personalen arbetar på rullande schema, vilket
innebär att man både kan ha tidiga mornar
och sena kvällar. Man har valt att lägga mest
personal då det ﬁnns mest
barn i verksamheten.
– Att vi arbetar på alla tider
gör att kommunikationen
med föräldrarna blir bättre,
fortsätter Bibbi. Tidigare träffade jag knappt föräldrarna
eftersom barnen slutade och
började på fritids. Eftersom vi
alla öppnar och stänger träffar vi som lärare alla föräldrar
någon gång. På det sättet lär
vi känna varandra.
Det är också här en viktig del av föräldrainﬂytandet
sker. Man träffar lärarna på
morgon och kväll när man
lämnar och hämtar sina barn.
Det ﬁnns möjlighet att bara
byta några ord eller prata
ordentligt om något har hänt
eller behöver avhandlas.
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Alla får vara med i backen

Eftermiddagen bäst för arbete

På måndagarna är det rörelsedag och gymnastiken är den enda del av verksamheten som är
uppdelad efter ålder.
– Vi vet att barnen har olika motoriska behov
och förutsättningar i olika åldrar, säger Eva.
På morgonen är det sexåringarnas tur att ha
rörelse och även här får barnen styra vad de
vill göra. Gymnastiksalen är stor och rymlig,
med en stor spegel på långsidan då den även
används som danssal. Barnen klär om till
gympakläder, men alla är barfota för enkelhet
skull.
Barnen sätter sig i en ring och när Bosse,
som är förskollärare frågar vad de vill göra
röstar nästan alla för hinderbana. Man hjälps
åt att ta fram plintar och ribbstolar, hopprep
och tjocka mattor. Eva är med och stöttar när
viljorna går isär.
Det är skratt och lek och
hinderbanan blir både lång
och spännande. De ﬂesta
tar utmaningen med glans
medan några får lite hjälp av
Eva. Man kan ju faktiskt både
klättra ned och hoppa ned
från en hög plint.
Efter gympan är det dags
att samla ihop gruppen inför
lunchen. Idag fyller Eric 7 år
och alla ska säga något ﬁnt
om Eric.
– Eric är bra på datorn,
säger Mohammed, 6 år men
efter att ha tänkt lite till,
fortsätter han. Eric är så bra
för han låter alla kompisarna
vara med honom när vi åker
i backen.

Elevinﬂytandet kommer till sin rätt eftersom
verksamheten är så individorienterad.
– Det handlar ju inte bara om att lyssna på
vad barnen säger utan också att vara lyhörd för
deras behov och på var de beﬁnner sig i utvecklingen. Barnens inﬂytande på sitt lärande och
sin vardag går som en röd tråd genom verksamheten. Det sker i det dagliga samtalet, som
vi faktiskt har tid med hos oss, säger Eva.
Som grundskollärare har Bibbi ansvar för
att sjuåringarna lär sig det de ska under läsåret,
men det är fortfarande individen som styr.
– Alla genomgångar är individuella och barnen väljer själva när de vill jobba, säger Bibbi.
Ofta är eftermiddagen den populäraste tidpunkten. Då har de hunnit leka av sig ordentligt
och orkar sitta och koncentrera sig en stund.
Att sjuåringarna får de kunskaper som är
tänkt under året sker egentligen automatiskt
och är inget som oroar Bibbi.
– De har ju tre år på sig att lära och får barnen
själva bestämma så lär de sig ännu mer under
de här åren, säger hon. Tid är ett nyckelord
och det är barnen som slår takten.
Lärandet går i vågor
Skolans lokaler är rymliga och framförallt ändamålsenliga. Varje avdelning har sina egna
rum. Här ﬁnns en jätteﬁn aula för lek och
samling, men också ﬂera smårum där man
kan sitta och pyssla i lugn och ro. Barnen sitter
i grupper och jobbar med olika saker. Någon
gör pärldjur, medan någon annan tränar bokstäver. Inget skrik eller spring är tillåtet. Vill
man leka vilda lekar får man gå ut på den rymliga skolgården. De äldre hjälper de yngre och
det ﬁnns inget jämförande eller konkurrens
mellan barnen.
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– Det bästa med skolan är att leka, säger
Hassan som är fem år. I nästa sekund lånar
han min penna för att skriva sitt namn i mitt
anteckningsblock.
Lärandet sker hela tiden och det är barnen
som bestämmer vad som är intressant i nuet.
– Femåringar är som läskpapper, säger Eva.
När barnen får styra gäller det bara för oss
att hänga med. Barnen lär vad de behöver i en
given situation. Lärandet går i vågor och kunskapen befästs och omvärderas med tiden. Det
är inte ovanligt att de knäckt läskoden helt av
sig själva när de är sex år.
– Det är samtidigt ingen risk att femåringarna blir stora i förtid av att gå med de äldre

barnen, menar Lotta Sjöberg, förskollärare på
Elsa Beskow. De tar den kunskap de vill ha
och sedan ratar de resten. På det sättet utvecklas barnen i den takt de orkar med. Vår skola
erbjuder en sådan miljö att det är möjligt att
plocka det man för tillfället vill ha.
Skön inskolning
Men hur får man föräldrarna med på det här
tåget? Att barnen bara lär sig sådär utan scheman och bestämda lektionstider.
– Genom att tro på det vi gör, säger Eva.
Leken lär, det är våra pedagogiska ledord. Jag
är ju förskollärare oavsett vilken ålder jag jobbar
med och jag vet att den pedagogik jag står för
fungerar.
När det gäller arbetssättet på skolan är föräldrarna odelat positiva.
– När skolan presenterades för oss sas det
”Det här är förskola med skolinslag” och det
är precis så det är, säger Pernilla Forssén,
mamma till Hampus, sex år. Mellan fem till
sju år händer det så mycket och på det här sättet
får barnen själva styra när det händer. Det är
en skön gradvis inskolning utan stress.
– Jag tycker också att vi som föräldrar har
stor möjlighet att påverka vardagen för våra
barn. Inte bara genom formella forum som
föräldramöten, föräldraråd och sådant. Vi
kommunicerar ständigt med lärarna och de är
väldigt öppna för våra intryck och synpunkter,
säger Lars Larsson, pappa till Alexander på
Mozart.
Håller stressen på avstånd
Att skolan har så ﬂexibla öppettider är en annan och mycket viktig aspekt på föräldrars
och barns möjlighet att påverka sin vardag.
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– Ingen förälder behöver någonsin stressa hit,
säger Lotta Sjöberg. I början innan föräldrarna riktigt har kommit in i vårt arbetssätt
händer det att de ringer och ber om ursäkt för
att de inte kommer att hinna i tid till hämtning. Ingen ska behöva stressa, varken barn
eller föräldrar.
På morgonen står frukosten uppdukad från
klockan åtta till nio och många barn väljer att
äta på skolan.
– Det är jätteskönt, både för mig och min
dotter, säger Katarina Tedenby, mamma till
Celine som är sex år. Jag jobbar inom vården och har ofta tidiga mornar. Nu kan jag
väcka Celine lite senare än vad jag skulle vara
tvungen att göra annars utan att behöva känna
stress över frukosten också. Allt det här gör
livet enklare för familjen.
– Hampus brukar välja att ligga och morna
sig i sängen en extra stund, berättar Pernilla.
Han tycker att det är mysigt att äta frukost på
skolan. Då är det lite lugnt och man får tillfälle att mjukstarta dagen.
Många föräldrar upplever att stressen håller
sig på avstånd mycket tack vare skolans generösa öppettider.
– Idag är man så tidsbunden jämt och det
mår varken barn eller föräldrar bra av, säger
Leif Skogsberg, pappa till Ludvig som går
på Mozart. Eftersom det inte ﬁnns så många
hållpunkter på skolan kan man ju vara ﬂexibel
åt båda håll. Har man möjlighet att få komma
sent eller gå hem tidigt så går det bra.
– Skolan utgår ifrån barnens och familjernas behov, säger Lars. Barnen styr i mångt
och mycket sin dag och föräldrarna behöver inte ha dåligt samvete åt något håll. När
barnen kommer på olika tider får de också
lära känna varandra på ett annat sätt och blir
inte lika bundna till sin bästis. Det ger också

en stor trygghet i gruppen. Att skolan nått gott
rykte bland kommunens föräldrar, vittnar kön av
barn som vill börja här om.
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Dokumentation en källa till
inspiration och utveckling
Precis som förskolepedagogiken är tänkt att följa med förskoleklasserna in i
skolans värld, så är det också tänkt att förskolornas sätt att dokumentera, ska
komma att utgöra en källa till inspiration för och utveckling av förskoleklassens
verksamhet.
I förskolans värld arbetas det på många ställen med dokumentation. Formerna för arbetet kan skilja sig åt, men inte sällan har pedagogerna inspirerats av det förhållningssätt som sedan länge präglat arbetet i Reggio Emilias
förskolor. En betoning på barnens egna förmågor, deras lust och kreativitet
stakar ut vägen för de utforskande projekt som pedagogerna tillsammans med
barnen dokumenterar. I text och med målningar, teckningar, lera, foto eller
ﬁlm förmedlas arbetets innehåll och faser.
Också i förskoleklassen ﬁnns gott om tillfällen och ﬂera goda anledningar
till ett dokumenterande arbetssätt.
Dokumentationens a och o
De som vill utveckla förskoleklassens verksamhet men inte tidigare arbetat
med dokumentation har stor nytta av att, redan innan arbetet sätter igång,
fundera över frågor som vad det innebär att dokumentera, hur det ska gå till,
för vems skull man ska göra det och varför man ska ägna timmar och åter
timmar av den dyrbara tiden till att sammanställa och sammanfatta den verksamhet man själv tagit del av.
Dokumentation kan ge oändliga möjligheter att studera, styra och utveckla
förskoleklassens verksamhet. Genom dokumentationen ges pedagogerna en
chans att se det individuella barnet, gruppen, varandra och sig själva ur nya
vinklar och i en ny och ofta klarare belysning. Att sätta verksamheten under
lupp, att vrida och vända, titta uppifrån och nerifrån betyder att tydliggöra de
förutsättningar och föreställningar som styr vardagsarbetet.
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Att verkligen lyssna
De som arbetat och funderat mycket över dokumentationens väsen är noga
med att deklarera att det inte är en metod eller en modell med manualer eller
uppställda arbetsordningar att slaviskt följa. Dokumentation är ett sätt att
kommunicera, att lyssna och att se vad som faktiskt sker. Att dokumentera är
ett sätt att skapa ett aktivt förhållningssätt till sitt eget och gruppens arbete
och vardag.
Observering – sortering – dokumentering – reﬂektion
Att arbeta med dokumentation är ett arbete i ﬂera steg. Där ﬁnns inga absoluta regler för hur det ska gå till. Samtidigt ﬁnns det förutsättningar som
måste vara uppfyllda för att arbetet ska kunna fungera.
Observation
Logiskt startar dokumentationen med observation. För den som vill dokumentera krävs ett mentalt registrerande av det som pågår i klassen. Att inte
bara delta i verksamheten, utan att också börja se och lyssna och aktivt notera
vad som pågår.
Sortering
Ingen kan dokumentera allt och det är inte heller önskvärt. Åtskilliga pedagoger berättar hur de närapå drunknat i dokumentationsmaterial, som ingen
sedan har haft möjlighet att bearbeta och gå vidare med. Sortera därför ut
– välj vilken eller vilka delar i verksamheten som ska dokumenteras.
Dokumentation
Först när de två första stegen är avklarade kan själva dokumentationsarbetet
starta. Många pedagoger väljer att följa barnen när de arbetar med ett tema
eller projekt men att fånga upp vardagliga situationer som raster, måltider eller
mera fri verksamhet kan vara nog så givande. För många dokumenterande
pedagoger har digitalkameran blivit en ständig följeslagare.
Att videoﬁlma kan vara roligt och de rörliga bilderna kan ge en annan
karaktär åt det insamlade materialet. Men hanteringen och redigeringen av
det inspelade materialet kräver mer tid och andra kunskaper än stillbilderna.
Att komplettera bild med en förklarande och beskrivande text ger utomstående betraktare ytterligare möjlighet att följa arbetet.
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När barnen själva dokumenterar sker det oftast med hjälp av bild. De fotograferar med klassens kamera eller med inköpta engångskameror eller målar
och ritar bilder som förklarar processen – arbetsgången. Många gånger kan
det vara fruktbart när en vuxen jämsides fångar deras förklaringar och kommentarer i text.
För att materialet ska få maximal användning gäller det att snabbt få upp
det till beskådande. Klassrummets väggar, hyllor, tak, korridorer och fönstersmygar – alla utrymmen kan utnyttjas.
När barnens arbete visas upp känner de sig stolta och får dessutom en omedelbar feedback. Dokumentationen kan fungera som förklaring, beskrivning
och dekoration, som minnesstöd, som historisk information och inte minst
som inspiration för det fortsatta arbetet.
Reﬂektion
Även om dokumentationen är till nytta och glädje där den hänger på väggen
och även om den skiljer sig från andra väggdekorationer genom att skildra
processer så är det först när den används till reﬂektion som den får sin unika
funktion.
Steg fyra i dokumentationsprocessen är när pedagogerna tar tillvara de erfarenheter arbetet givit dem, såväl som grupp som individuellt. Att se sig själv
i arbete, att höra sig själv i samspel med barn och kollegor kan vara en omtumlande upplevelse, till en början inte alltid helt angenäm. Den som på det
här viset får möjlighet att reﬂektera över sin egen och de andras pedagogiska
roller och över barnens kan tvingas göra upp med och skaka av sig traditionella synsätt, bryta sig ur för trånga ramar och kasta uppfattningar som varit
förgivet tagna över bord.
I ﬂera förskolor har pedagoger till exempel börjat ifrågasätta samlingens givna
roll. Vilken nytta gör den och kanske vilken skada, för vem är den till och vad
går den ut på? Följdfrågor, som vilken kunskap som är viktig för barnen att
besitta och vad kunskap egentligen är, har kommit som ett brev på posten.
På samma vis kan pedagoger i förskoleklasser ställa frågor kring företeelser som traditionellt förknippas med skola som läroböcker, bänkar, scheman,
ämnesuppdelningar, raster och inte minst pedagogens roll i inlärningssituationen.
Varje svar väcker nya frågor
Att arbeta med dokumentation på det här reﬂekterande viset, kräver tid
och utrymme. Kollegor måste i lugn och ro få chans att upptäcka vikten av
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att lyssna på varandra. Nya svar ger nya frågor, som ger svar som ger nya
frågor… Det kan vara ansträngande med alla dessa nya frågor, betungande
med all denna plötsliga medvetenhet och det kan tära på själsfriden att på
djupet granska och utmana sig själv i den pedagogiska rollen och att låta andra
göra detsamma. Att bryta egna mönster och ifrågasätta andras sanningar kräver både mod och styrka. Den nödvändiga kraften hämtar man lättast och bäst
hos varandra.
Det gäller att organisera arbetet så att det ger utrymme för arbetet med
dokumentationen, att skapa stunder för individuell reﬂektion och att avsätta
tid för gemensamt samtal. Många vittnar om att det ﬁnns småstunder under
dagen som kan tas tillvara. Samarbete med kollegor på skolan kan också frigöra
tid för arbetslagets gemensamma möten. Att ställa krav på skolans ledning
liksom på kommunens är viktigt. Intentionerna med läroplanen går inte att
uppfylla utan avsatt tid för reﬂektion!

bekräftat att pedagogerna sett just deras barn. Eftersom personalen ofta är
densamma under skoldagen, som när barnet hämtas från fritids, ökar också
föräldrarnas möjlighet att ha synpunkter, ställa frågor och krav på verksamheten.

Spegel, spegel på väggen där, säg mig vilka barnen i gruppen är
Att på det här viset granska, spegla och reﬂektera verksamheten skakar inte
bara grundvalarna för synen på pedagogrollen. Synen på barnen både individuellt och i grupp kan totalt förändras av att verkligen se och verkligen lyssna
på hur barnen tänker, agerar och reagerar. Hur de samspelar, skapar dialoger, argumenterar och själva reﬂekterar över sitt eget och kamraternas sätt att
vara. Att veta var ett barn beﬁnner sig är en nödvändig kunskap för att möta,
hjälpa, locka och utmana det att ta sig vidare .
I den pedagogiska dokumentationen ligger alltså stora möjligheter till personlig utveckling för såväl pedagoger som barn. Där ﬁnns verklig kunskap om
grupper, om processer, om ämnesinriktningar och mycket mer att utvinna för
de pedagoger som vill utveckla verksamheten i en riktning som än bättre tar
tillvara barnens och tillvarons alla möjligheter.
Samspel barn – föräldrar – pedagoger
Genom dokumentation ges också föräldrar och andra intresserade en ökad
inblick i förskoleklassens och i det egna barnets vardag. Barnen får redskap
att beskriva och formulera sin egen verklighet och föräldrarna får faktiska
kunskaper som ökar deras möjligheter att intressera sig för barnets vardag och
ställa frågor.
Chansen att få ett uttömmande svar och ett intressant samtal vid middagsbordet ökar när man vet vad man ska fråga om. Kommunikationen mellan
pedagoger och föräldrar har bara att vinna på dokumentation. Föräldrar får
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REPORTAGE

Att dokumentera är
ingen metod

– Vi har inte någon bestämd modell eller metod
som vi arbetar efter. Vi vill bara berätta hur vi
har gjort och att det fungerat bra hos oss, säger
Pia Ericsson, pedagog i ett av de två arbetslagen
som arbetar i de två förskoleklasserna i Hammarbyskolan i Stockholms södernärförort.

Upprinnelsen till det dokumentationsarbete
som Pia och hennes kollegor tillämpar var ett
Reggio Emiliainspirerat projekt som bedrevs
i områdets förskolor från 1993. När barnen
som deltagit i projektet i förskolan kom vidare
till den nystartade förskoleklassverksamheten
ville föräldrarna se en fortsättning på projektets grundidé – en inriktning på barnens egen
forskande och skapande förmåga liksom på en
noggrann dokumentation av verksamheten.
Först av allt var de tvungna att ompröva
sina roller som pedagoger.
– Fram till dess hade vi varit de goda pedagogerna som lite lagom demokratiskt spred
våra kunskaper till barnen. Nu började vi
fundera på vad kunskap egentligen är och
hur vår pedagogroll skulle utformas. Idag tar
vi mer vara på barnens egna förmågor, kunskaper, lustar och forskariver. Och vi lär oss
jättemycket själva, vi är ju medforskare med
barnen. Det är en upptäcktsresa, säger Anneli,
förskollärare som arbetar tillsammans med
Pia i en grupp med tjugofem barn.
Alla barn i början
Dokumentationen kom att spela en viktig
roll från dag ett. Men att veta vad som skulle
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dokumenteras och varför och i vilken omfattning var inte helt enkelt. De var tvungna att
pröva sig fram. Fysiskt utrymme för dokumentation fanns redan på de stora tavlor som
satt på väggarna i de klassrum där förskoleklasserna ﬂyttat in. Tavlorna fylldes snabbt, av
barnens teckningar och de vuxnas fotograﬁer
men framför allt av text.
– I början dokumenterade vi allt. Framför
allt i text. Vi skrev och skrev. Vi drunknade i
text. Ingen människa orkade läsa allt, berättar
Catharina Hansson.
Dokumentationsmängden berodde delvis
på de stora och yviga projekt som de också
bedrev.
– De var inte särskilt väl genomtänkta och
svåravgränsade. Idag väljer vi ämnen mer noggrant. Vi funderar själva över ämnet först, avgränsar det och knyter an utifrån barnens eget
intresse.
Visst dokumenterar de fortfarande ﬂitigt,
kameran är alltid med, hänger och slänger i en
rem runt halsen, men idag sker dokumentationen med urskiljning. Dessutom har den nya
tekniken hjälpt dem en bra bit på väg.
– Länge jobbade vi med systemkameror, tog
pappersbilder som skulle lämnas in på framkallning och kopiering, de skulle monteras och
klistras på papp och sen skulle texten skrivas
på lappar bredvid. Det var tidskrävande. Idag
använder vi enbart digitalkamera, vi jobbar
själva med bilderna i datorn (i Publisher). Vi
ﬁxar rätt storlek och beskärning av bilderna
direkt i datorn. Dessutom skriver vi in texten
direkt bredvid. Det är otroligt mycket enklare
och går mycket fortare.
Men det är inte bara personalen som dokumenterar barnens arbete. På väggar, bänkar, hyllor, i fönsterkarmar, i lampor och tak
hänger barnens egna alster och någonstans i
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Sussie Talle, förskollärare som arbetar tillsammans med Catharina.
Dessutom ger bilderna och texten barnen
stöd när de ska berätta för andra om det de
varit med om.

närheten kan man för det mesta också hitta
deras egen dokumentation av hur arbetet drivits framåt. Det är just det som utgör den stora
yttre skillnaden mellan att hänga upp barns ﬁna
grejer till beskådande och det arbete som kallas
dokumentation – att i skrift, foton, teckningar
och annat få följa processen, arbetsgången.
Lerhästar och papegojtulpaner
På en låg bred bänk längs klassrummets ena
långsida står pengamaskiner, trollerimaskiner,
tidsmaskiner och många andra ﬁnurliga konstruktioner uppradade. Utställningen ger en
bra uppfattning av ett av klassens senaste projekt – maskiner. Ovanför förklaras samband
och händelseförlopp med bilder och i ord.
Maskinkonstruktionerna är en fortsättning på
ett matematikprojekt som handlade om tid.
På en liten bokhylla bredvid står lerhästar på
parad och i taket hänger målningar på tork, på
en tvättlina. Målningarna gungar lite i vinddraget från alla rörelser i rummet. I fönstren
och i taklamporna hänger mobiler och gnist-
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rande prismor. På fönsterbrädorna gror frön.
Gröna växter prunkar och på det stora arbetsbordet står några fantastiska papegojtulpaner
utslagna och väntar på att bli avmålade. De
ingår i dagens målningsuppgift.
– Bild är barnens främsta egna dokumentationsform därför introducerar vi alltid nya
redskap, metoder och material med ett litet
teknikpass. Det kan handla om hur man använder smala och tjocka penslar, skuggar för
att få ett djup i teckningen eller hur man får
fram olika färger genom att blanda.
– Det märks att barnen tycker om att vi visar
fram deras arbete. De blir stolta över att vi tar
deras arbete på allvar, säger Catharina.
En stärkt självkänsla är inte illa men det ﬁnns
ﬂer anledningar till att förskoleklassen i Hammarbyskolan lägger ner så mycket tid och energi på dokumentation.
– Vi försöker få upp bilder och eller foton
på arbetet som pågår så snabbt det bara går. På
det viset kan barnen själva snabbt gå tillbaka
och se vad de gjort. De får en återkoppling till
hur de själva och arbetet utvecklats, förklarar

Att lära av historien
Dokumentationen ger också tillfälliga besökare möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av
förskoleklassens verksamhet.
– De kan läsa sig till och se på väggarna vad vi
faktiskt gjort. Det gäller förstås också föräldrarna som kan följa arbetet i stort sett dag för
dag, säger Sussie.
För pedagogerna utgör dokumentation en
förutsättning för den egna utvecklingen.
– Dokumentationen är ju vår historia. Den
hjälper oss att kunna gå tillbaka och förstå hur
vi hamnade i, till exempel rymden. Ja visst ja,
det var ju för att vi pratade om frön, om hur
de gror och när. Att vi talade om mörker och
ljus, kyla och värme, så kom vi in på solen och
så blev det rymden, berättar Catharina. På det
här viset lär vi oss om ämnet, om varandra och
om oss själva.
Med utgångspunkt i de lärdomar de drar ur
dokumentationen går arbetet vidare.
– Genom dokumentationen blir barnens
läroprocesser tydliga både för pedagoger och
barn. Vi blir medvetna om hur och vad barnen
lär sig och vi får den information vi behöver
för att veta hur vi ska utmana barnen för att
komma vidare, säger Catharina.
Såväl verksamheten som individerna utvecklas.
En del oroar sig för att dokumentation
stjäl tid från barnen. Och visst tar arbetet tid.
Pedagogerna i Hammarbyskolan säger själva
att de blivit specialister på att hitta små lediga

Från projektet frön och kärnor

”Vi människor
ändrar färg när
vi fryser eller
blir varma. Det
är likadant med
löv, de blir också
röda.”
”Äpplena föder
små barn, det är
kärnorna.”
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stunder som de kan använda. Organisation är
A och O för att få arbetat att ﬂyta. De två förskoleklasserna samarbetar för att frigöra tid
för planering och dokumentation. Dessutom
använder de tre timmar i månaden åt en dokumentationskväll. Någon millimeterfördelning
av de fria stunderna blir det inte.
– Nej där är vi långt ifrån rättvisetänkandet.
Den som ruvar på mycket material som ska
dokumenteras är den som får gå ifrån. Det är
utifrån det vi prioriterar, berättar Catharina.
Förskolemetodik och tradition
Viktigt är också att berätta att personalen i
förskoleklasserna tagit ett gemensamt beslut
om att fortsätta att arbeta enligt förskoletra-
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ditionen – i arbetslag. Skolledningen har haft
önskemål om att en i varje klass ska ha lärartjänst.
– Hade någon tackat ja hade den visserligen
fått högre lön och mer planeringstid men vi
hade tappat möjligheten att arbeta i arbetslag,
säger Catharina.
Trots en annan syn på tjänsterna så har
skolledningen givit stöd för den väg som förskoleklassarna valt för sin verksamhet bland
annat genom att fördela ﬂer tjänstetimmar i
klasserna.
– Ledningens stöd har varit viktigt. Idag
består arbetslaget av sex personer, berättar
Sussie.
Samtidigt som dokumentationen tar tid
lämnar den på lite länge sikt tillbaka den, med
ränta. Inför föräldramöten och utvecklingssamtal är stora delar av förberedelsearbetet
redan gjort.
– Det svåraste med dokumentation är
egentligen att se till att alla barn är ordentligt
representerade. Det är jobbigt, tidskrävande
och oerhört viktigt, poängterar Sussie.
Förskoleklasserna har sin egen budget.
Eftersom de använder mycket gamla skrotade
datorer, klockor och annat gratismaterial som
de fått framför allt från föräldrar och eftersom de inte lägger ner några stora summor
på läroböcker och fylleriövningar har pengarna räckt till att köpa in material för att klara
dokumentationen.
– Vi satsar på dokumentationen, säger
Catharina och berättar att förutom kameran
som är en investering så har de just köpt en bra
laserskrivare och beställt en scanner. Allt för
att på bästa sätt kunna följa alla de processer
som vardagen i förskoleklassen utgörs av.
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Allas betydelse för utveckling
Tänk dig att du betraktar ett av impressionisternas verk, exempelvis en av
Claude Monets vackra näckrosmålningar. Du slås av verkets sinnliga överensstämmelse med verkligheten. På håll är tavlan så naturtrogen att du nästan
kan höra det krispiga ljudet av näckrosornas rörelser i vattnet och känna deras
sammetslena yta. Du tar ett steg närmare och ser plötsligt att varje näckros består av ett oändligt antal små färgklickar, tillsynes slumpmässigt ditkluddade.
Tillsammans bildar alla dessa små färgkluddar en underbar helhet som faktiskt
gjort Claude Monets till en av världens mest uppskattade landskapsmålare.
Så här kan man fortsätta att tala om nästan vad som helst. Helheten består
alltid av delarna, om en enda liten beståndsdel försvinner eller förändras, blir
också helheten en annan. Detsamma gäller också skolans värld. Alla som har
beröring med skolan påverkar den – elever, föräldrar, lärare, förskollärare,
vaktmästare, skolsystrar, rektorer och fritidspedagoger. Listan kan göras lång.
Alla har olika kompetenser som behövs för att skolan ska fungera och utvecklas
på ett positivt sätt.
Betydelsen av allas medverkan i ett framgångsrikt utvecklingsarbete som
främjar barnets utveckling och lärande kan inte nog betonas. Det ligger i skolledningens ansvar att utveckla samarbetsformer mellan förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet. Vi vet också att skolledningens tydlighet och engagemang
har stor betydelse för ett bra utvecklingsarbete. Det första steget i den här processen är att rektorn känner ett tydligt uppdrag från kommunens ledning och
att det ﬁnns förutsättningar att genomföra det. Att man som skolledare också
känner ett mandat att förverkliga egna visioner ger kreativiteten en skjuts.
Forskningen visar att framgångsrika skolor har visionära rektorer som är
tydliga med skolans mål och sina egna ställningstaganden, som har förmågan
att förmedla dem till sin personal och som dessutom kan inspirera till uppslutning kring dem.
Att ha en chef som är ute i verksamheten och observerar och diskuterar
med sin personal har stor betydelse för personalens möjlighet att delta i det
övergripande pedagogiska utvecklingsarbetet.
Anna Söderberg, rektor på Husbygårdsskolans skolenhet i Husby utanför
Stockholm, har genomfört stora förändringar, både av skolans organisation
och pedagogiska inriktning. Tillsammans med sin personal har hon skapat ett
positivt arbetsklimat som ständigt manar till nytänkande och utveckling.
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INTERVJU

”Vi ska ge barnen
en framtidstro”

På Husbygårdsskolans skolenhet samarbetar
alla yrkesgrupper runt barnet. Skolans specialpedagoger lär känna barnen redan i förskolans
femårsgrupp och följer sedan med upp i förskoleklassen.
– Vi har en lärande miljö som är anpassad
till barnets behov i skolan, snarare än till deras
ålder, säger rektor Anna Söderberg.
När Anna Söderberg för åtta år sedan skulle
börja som rektor för Husbygårdsskolans skolenhet ﬁck hon tillsammans med övriga rektorer
i Kista ett uppdrag av skolchefen i stadsdelen.
– Vi skulle skapa en röd tråd i lärandet samt
minska antalet verksamhetsbrott i barnens
skolgång från 1–16 år, säger Anna. När vår
nya organisation skulle genomföras ville vi ta
ett helhetsgrepp på skolan. Jag kunde räkna
till hela fem verksamhetsbrott bara tills barnet hade börjat i första klass. Vi vet att barn
är som mest receptiva i den här åldern, exempelvis när det gäller språklig utveckling. Kontinuiteten är ju viktig för barnens trygghetskänsla och möjlighet till utveckling. Jag insåg
att så här kunde det inte fortsätta.
Förutom skolan med 280 elever från förskoleklass till årskurs fem, ingår även tre stora förskolor i Annas skolenhet.
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Skolan i förskolan
I Husbygårdskolans skolenhet ﬁnns idag en
tydlig röd tråd ända från förskolan upp till
femte klass. Genom aktivt samarbete mellan
yrkesgrupperna och ﬂexibla övergångar har
man lyckats skapa en helhet. Skolan är indelad
i tre spår, från förskoleklass till årskurs fem
med integrerat fritids. I varje spår går ca 90
barn i gemensamma lokaler och med gemensamma lärare. Här arbetar förskollärare,
lärare och fritidspedagoger tillsammans.
Spåren har ett studieteam med specialpedagog, speciallärare, lärare i svenska som andraspråk, elevassistent och resurslärare. I skolan
ﬁnns också ett elevvårdsteam där rektor ingår,
tillsammans med specialpedagogerna, skolpsykolog och skolsköterska.
En dag i veckan går specialpedagogerna ut i
förskolornas femårsgrupper och jobbar.
– När sexåringarna sedan börjar på skolan
känner specialpedagogerna dem väl och barnen
känner sig trygga med dem. De ﬁnns sedan
med runt barnen de första veckorna när de
börjar skolan.
Femåringarna kommer också till skolan
ﬂera gånger och har gymnastik och musik i
skolans lokaler.
– Det är min erfarenhet att barns osäkerhet
inför det nya handlar mycket om ny miljö och
nya lokaler. Musiksalen och gymnastikhallen
är helt nya miljöer för barnen i förskolan, men
om de får lära känna dem redan innan de börjar
ökar trygghetsfaktorn i skolan.
När barnen börjar i förskoleklass blir de
skolbarn, menar Anna. Det här innebär inte
att förskoleklassen är anpassad efter skolans
normer utan skolformerna ska befrukta varandra.

Inget lärarbyte i ettan
I förskoleklassen och i årskurs ett arbetar
förskollärare och grundskollärare parallellt
i klassen. Tanken är att deras kunskaper ska
komplettera varandra. I förskoleklassen är förskolläraren pedagogiskt ansvarig och i årskurs
ett vänder man på steken.
– Det här var ett typiskt brott där vi saknade kontinuitet. Nu får barnen sina klasslärare
direkt när de kommer till skolan. När jag kom
med det här förslaget ville förskollärarna inte
alls släppa in grundskollärare i sina klasser. De
tolkade förslaget som att det saknades förtroende för dem. När förändringen genomfördes
kunde man se fördelarna. Nu har även förskolläraren två år på sig med klassen och det skapar helt andra förutsättningar för planering
och utveckling. Genom att det ﬁnns två lärare
i klassen ökar också förutsättningarna för att
arbeta individorienterat. Grundskolläraren kan
exempelvis arbeta med läsning eller matte med
de barn som behöver den stimulansen.
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samma status som de andra domänerna är
ingen slump. På Husbygårdsskolan har man
en väl utvecklad plattform för elevhälsa.
– En person från varje ämnesdomän sitter
i min ledningsgrupp och vi planerar tillsammans hur vi ska gå vidare, berättar Anna. I
gruppen där biträdande rektor också ﬁnns
med tas generella riktlinjer för arbetet fram.
Eftersom 98% av barnen är ﬂerspråkiga här
i skolan är det exempelvis viktigt att vi har en
samlad satsning när det gäller språkutveckling.

Skapandets viktiga roll
På Husbygårdsskolan är den pedagogiska friheten lika rymlig som på andra skolor även
om grundpelarna är fastlagda i läroplaner,
förskole- och skolplan.
Skolans pedagogiska inriktning och kunskapssyn är inspirerad av Howard Gardners
teori om multipla intelligenser* och även av
tankarna från Ross school i USA. Skapandets
betydelse för lärandet är tydlig och skolan
samarbetar med Kungliga musikhögskolans
skolutvecklingsprogram SOL*** (Skapa och Lära).
– Vi har hittat ett bra koncept som vi kan
hålla oss till. Vi har en holistisk syn på lärande
och utgår hela tiden från det enskilda barnets
behov, säger Anna som själv är förskollärare
och specialpedagog i grunden. Skapande, rörelse och lek är viktiga delar i vår pedagogiska
grund och ﬁnns med hela tiden i undervis-
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ningen. Genom SOL främjas en undervisning
där elever utvecklar sin kunskap i exempelvis
matematik genom dans, historia genom drama
och språk genom musik.
Ämnesdomäner
Det pedagogiska arbetet leds och utvecklas
med utgångspunkt i de sex ämnesdomänerna:
samhällsorientering, matematik, naturorienteringsteknik, språk, skapa/lär samt hälsa och
välbeﬁnnande. Alla pedagoger på skolan är
med i en ämnesdomän, och domängruppsarbetet syftar till att utveckla nya grepp inom
respektive ämne. I domänerna ska man också hålla sig uppdaterade inom forskning och
utveckling och delvis själva ansvara för fortbildning inom lärargruppen. Att Hälsa och
välbeﬁnnande är en egen ämnesdomän med

Skapa framtidstro
Anna är visionär ut i ﬁngerspetsarna och Husbygårdsskolan har genomgått en total förändring sedan hon började. Hit kommer politiker
och lärare från olika håll i världen på studiebesök. Bland besökarna ﬁnns bland andra
Storbritanniens skolminister.
– När jag började var lärargruppen inte särskilt förändringsbenägen. Kulturen präglades
av en vilja att bevara och förvalta. Nu är det
helt annorlunda. Förändring och utveckling
ﬁnns hela tiden med i det dagliga tänket. Jag
har en fantastisk lärarkår som hela tiden kommer med idéer och utvärderar sina insatser.
Jag lobbar mycket i organisationen och diskuterar om vad som är möjligt att förändra till
det bättre.
– Många av våra barn har egna traumatiska upplevelser i bagaget från sina hemländer
och ännu ﬂer kommer från familjer med svåra
upplevelser bakom sig. Vi måste ge de här
barnen redskap att vilja bli dugliga samhällsmedborgare. De ska få en tro på sig själva och
på framtiden. Det är en av våra viktigaste uppgifter som jag ser det.

Röd tråd till gymnasiet
Husbygårdsskolan ingår i ett nystartat projekt
tillsammans med åtta grundskolor från Kista,
Spånga/Tensta och Tensta gymnasium som
syftar till att dra den röda tråden ända upp i
gymnasiet. Den gemensamma nämnaren är
inspirationen från Ross school i USA där man
betonar betydelsen av kultur- och idéhistoria
samt kunskapen om kropp, hälsa och idrott.
Man betonar även betydelsen av en harmonisk och vacker miljö i skolan för att stimulera
lärandet.
– Vi har börjat arbeta med miljön här i skolan,
berättar Anna och visar mig den första korridoren som inretts i Rossandan.
Korridoren är målad i sobra färger och väggarna pryds av hyllor med vackra konstföremål.
– Alla njuter av det här och ingen förstör
eller rör några av sakerna, säger Anna och ler.
Eleverna uppskattar skönheten i sin miljö precis
som vuxna.

* 1983 publicerade Howard Gardner det uppmärksammade verket Frames
of Mind – The Theory of Multiple Intelligences (De sju intelligenserna).
Sedan dess har Gardner upptäckt ytterligare två intelligenser och hans
multipla intelligenser är nu nio till antalet: lingvistisk, musikalisk, visuell/spatial, kroppslig/kinestisk , existensiell, intrapersonell, interpersonell,
logisk-matematisk samt naturintelligens. ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent” lyder en av Gardners deviser.
Människor besitter alla nio typerna, men ofta är en eller ﬂer typer mer
framträdande hos en människa. Det påverkar också vilken inlärningsproﬁl
man har och alltså hur man lättast lär sig.
** Ross School ligger på Long Island i New York. På Ross sker undervisningen i små grupper om maximalt 12 elever. Lärarna samarbetar mycket
och de olika ämnena integreras ofta.
*** Skapa och Lära (SoL) är ett skolutvecklingsprogram som bygger på
samarbete mellan lärare i arbetslag och praktiserande frilanskonstnärer
inom musik, drama, dans, bild, media och allt däremellan. Genom de
olika konstarterna utvecklar lärarna kreativa och stimulerande verktyg och
metoder för undervisning och lärande.
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Troll nummer tolv har
ett rutigt golv

Att som grundskollärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagog få arbeta sida vid
sida i samma arbetslag är
befruktande åt alla håll och
kanter.
– Vi arbetar i en otroligt
stimulerande miljö som verkligen manar till utveckling,
säger Lou-Lou, förskollärare
och pedagogiskt ansvarig i
förskoleklass C. Det är hela
kollegiets förtjänst, men utan
vår engagerade rektor hade
inte verksamheten utvecklats
så bra.
Barnen står uppradade i två
led och väntar på att få komma
in i klassrummet. Det är lite
otåligt och kvittrigt sådär
som det blir när barn väntar
på något kul.
– En del av barnen har varit
här sen klockan åtta, men när
skoldagen börjar markerar
vi det genom att de får ställa
upp sig utanför klassrummet,
berättar Lou-Lou.
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När barnen kommer in tar de först sina lärare
i hand, men de ﬂesta avslutar hälsningen med
en spontan kram. De sätter sig på sin namnmärkta plats i samlingsringen på golvet.
I C-spårets förskoleklass arbetar tre pedagoger och 25 sexåringar.
Lou-Lou Zachrisson, Monica von Schewen
som är grundskollärare och Soﬁe Kindahl
som är barnskötare.
Samtliga barn i klassen har invandrarbakgrund och minst sju länder och tiotalet språk
ﬁnns representerade här. Trots det rinner
svenskan som vatten genom rummet och blir
det gemensamma redskapet för kommunikation tillsammans med skapande, dans, sång
och musik.
Väntar på barnens bekräftelse
Förskoleklassens rum är färgglatt och vackert.
Väggarna pryds av barnens teckningar och
ﬁna planscher. Det ﬁnns inga traditionella
skolbänkar, utan grupper av bord och stolar
där barnen kan sitta och arbeta.
Barnen är lugna och helt koncentrerade på
Lou-Lou som ska hålla i samlingen idag.
– Vad kul att se er. Vad duktiga ni var som
stod så ﬁnt och väntade i hallen. Som ni kommer

ihåg så började det en ny ﬂicka i klassen igår,
Maria. Hon kan ingen svenska alls så vi ska
hjälpa henne att känna sig hemma. Hon kan
exempelvis inte våra namn ännu. Det skulle
vara bra för Maria om vi klappade vad vi heter,
eller hur?
Barnen klappar varje stavelse i sitt namn
och hela klassen upprepar. Sedan får de räkna
hur många stavelser de har i sitt namn.
– Hur många är vi här idag, frågar Lou- Lou.
Vi räknar tillsammans.
Barnen räknar högt och tydligt tillsammans och kommer fram till att de är 22 barn i
klassrummet idag
– Nu räknar vi på ett annat sätt. Vi räknar
första, andra och så vidare.
Barnen räknar tillsammans och får sedan
upprepa vilket ordningstal de ﬁck. Det är lite
knepigt men barnen är jätteduktiga. De ﬂesta
vet på pricken. Tillsammans kommer de också
fram till att det är tre barn som är borta idag.
Lou-Lou väntar hela tiden på barnens bekräftelse, på att de är med, att de förstår.
Smart och enkelt
På tavlan ﬁnns inplastade lappar med barnens
namn. Det ﬁnns tre kolumner, två för de som
är här och en annan för de som är sjuka eller
lediga. Idag är det Isabelles tur att först göra
tjugotvå streck på tavlan, ett för varje barn
som är här. Sedan ska hon placera allas namn
i rätt kolumn.
– Nu får ni hoppa upp på era namnlappar,
säger Lou-Lou och de barn som förut satt med
ryggen mot tavlan, vänder på sig och sätter sig
i en halvcirkel framför de andra barnen så att
alla är vända mot tavlan. Smart och enkelt och
anpassat för sexåringar.
Lou-Lou hjälper till där det behövs.

“Under
samlingen
väver man
lekfullt in
språkinlärning,
matematik
och
omvärldsorientering.”
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språklekar, säger Monica. Vi arbetar också
med Bornholmsmetoden och Trulle hjälper
oss i vårt arbete.

– Om du behöver hjälp kan du fråga någon i
klassen också, säger hon.
Isabelle behöver lite hjälp, men är förvånansvärt duktig på att läsa och känna igen klasskompisarnas namn.
Nu är det dags för almanackan. Maria får
riva bort gårdagens lapp och tillsammans
konstaterar klassen att det är den 7 mars och
att Camilla har namnsdag.
Det är Jonathans tur att skriva dagens datum
på tavlan med snedstreck och allt.
Lou-Lou repeterar.
– Vilken månad i ordningen är mars. Vilka
månader har redan gått. Vi säger dem tillsammans, januari, februari och mars.
Lekande lärande
Samlingen avslutas med att klassen sjunger
en sång, eller rappvisa kan man kanske kalla
den, om trollen som alla har ett eget nummer.
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”Troll nummer 12 har ett rutigt golv, då skulle
ni ha sett hennes prickiga tak. Har du trollkontroll, eller fattar du noll?” Barnen sjunger
och rappar med och skrattar åt allt tokigt som
trollen gör.
Trollet Trulle är klassens maskot och han
följer med i allt som klassen gör. Varje helg
får han följa med något av barnen hem. Då
tar han med sin väska med pyjamas och tandborste. För barnen är Trulle alldeles verklig,
berättar Monica. Nu blir det en välkommen
fruktstund och Lou-Lou förklarar hur lärandet vävs och leks in på ett naturligt sätt utan
krav på prestation.
– Under samlingen ﬁck vi med språkinlärning, matematik, omvärldsorientering och
säkert ﬂera andra saker. Inlärningen leks in i
skoldagen och allt är kopplat till barnens egen
verklighet och vardag.
– Vi arbetar ju mycket med barnens språkliga medvetenhet bland annat genom olika

Tema för alla
Under fruktstunden får barnen visa runt i Cspårets lokaler. Klassrummen, och fritids eget
kök ligger som blomblad kring spårets hjärta,
samlingsrummet i mitten, där det ﬁnns plats
för lek, samtal och arbete. I samlingsrummet
står också spårets datorer.
Just nu arbetar förskoleklassen med människokroppen och de har skapat jätteﬁna kindtänder i papier maché där tandtrollen Karius
och Baktus byggt balkonger. På väggen ovanför har barnen gjort collage om hur man borstar tänderna och om varför det är så bra att
skölja med ﬂuor.
– Någon gång under varje termin arbetar
vi också med åldersintegrerade teman tillsammans med de andra klasserna. Nu senast hade
vi sagotema och bland annat gjorde vi med
matematikens hjälp förstorade teckningar av
Astrid Lindgrens ﬁgurer.
Figurerna pryder nu den öppna, ljusa matsalen. I vår ska man arbeta åldersintegrerat
under temat växtkraft.
Förskolepedagogiska idéer
Hur upplever då Monica och Lou-Lou att
arbeta tillsammans med varandras olika pedagogiska kompetenser i förskoleklassen?
Lou-Lou har arbetat så här under sex läsår
och är odelat positiv.
– Jag sökte mig hit för att jag vill jobba
på det här viset. Det är sjätte läsåret som vi
arbetar enligt den här modellen och jag tycker att det är fantastiskt. Vi arbetar ju mycket

med språkinlärning även i förskoleklassen,
men låter arbetet inﬂueras mycket av förskolepedagogiska grepp och baserar lärandet på
skapande och lek. En stor vinst för mig är att
jag får följa med upp till första klass. Eftersom
jag har två år på mig har jag möjlighet att utan
stress arbeta mer långsiktigt med barnen och
se hur de utvecklas. Dessutom är det vansinnigt kul. Jag lär mig jättemycket av Monica,
det är klart.
– Jag har aldrig arbetat så här förut, säger
Monica. Min förra klass hade jag under sex år
så det här är nytt för mig. Många gånger har
jag tänkt att det där har jag missat, det borde
jag ha gjort med eleverna tidigare. Man får
många insikter när man arbetar med samma
elever under så många år. Nu får jag chansen
att vara med från början. Jag lär mig också
mycket av att jobba med Lou-Lou. Det är
absolut de förskolepedagogiska idéerna som
får råda i barnens lärande här.
Både miljö och arbetssätt är anpassade efter
sexåringens behov av rörelse, utforskande och
skaparglädje. I förskoleklassen används inga färdiga böcker utan
allt material skapar barnen och
pedagogerna tillsammans.
Soﬁe tycker att
hennes kompetens som barnskötare är viktig i
verksamheten och
bidrar till att diket mellan förskola och förskoleklass minskar.
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– Jag har ett tredje ingångssätt, där jag fungerar som ett stöd när det gäller att genomföra
den planerade verksamheten, säger Soﬁe. Jag
arbetar kanske på ett mer lekfullt sätt gentemot barnen.
Att rektor Anna Söderberg är så engagerad i
förskoleklassens arbetssätt är viktigt.
– Annas engagemang är viktigt för vår lust
till utveckling och idéskapande, säger LouLou. Hon är visionär i arbetet med att utveckla
förskoleklassen och det är förstås jätteroligt
för oss som pedagoger. Hon är en närvarande
chef och vi kommunicerar hela tiden med varandra.
Hand mot hand
Efter frukten ska det bli rörelse och musik.
Husbygårdsskolan är med i Kungliga musikhögskolans skolutvecklingsprogram Skapa och
Lära (SoL) som bygger på samarbete mellan
lärare i arbetslag och praktiserande frilanskonstnärer inom musik, drama, dans och allt
däremellan.
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Idag ska barnen träffa Marzenna Kolesnik,
balettdansös från Polen.
Marzenna spelar på pianot och barnen får
gå, springa och dansa runt i rummet i takt
med musiken. När barnen värmt upp blir det
en tillitsövning som går ut på att man blundande ska låta sig ledas av en klasskompis.
Alla ﬂickor får ställa sig mot den ena väggen och alla pojkar mot den andra. Flickorna
blundar och sedan ska pojkarna ta varsin ﬂicka
och handﬂator mot handﬂator leda henne runt
i rummet. Lilla Maria som är ny i klassen blir
vald nästan på en gång och trots att hon antagligen inte förstår övningen väjer hon inte
för att vara med. Pojkarna rör sig försiktigt så
att ﬂickorna ska kunna hänga med. Marzenna
spelar en lugn melodi på pianot. Alla barn ler
och de ﬂesta kan låta bli att kika efter vem som
leder dem. Det är ﬁnt att se hur barnen gör
allt för att följa varandra. Efter en stund är det
ﬂickornas tur att välja en pojke som de ska leda
runt och det går lika bra den här gången.
Som betraktare slås man av hur trygga barnen är med varandra och hur lätt de har för att

röra vid varandra utan blyghet. Ingen fnissar,
knuffas eller blir generad.
– Hälsa och välbeﬁnnande ﬁnns med som en
egen ämnesdomän i skolan, berättar Monica.
Syftet är bland annat att gynna en bra social
miljö på skolan. Här ingår massage för de yngre
och mobbningsförebyggande insatser och livskunskap för de äldre. Vi har massage i klassen en gång i veckan. Barnen blir på det viset
trygga med varandra och vana vid beröring.
Efter lunch blir det fritids
Klockan har blivit halv tolv och barnen är
trötta och hungriga. Efter lunch är skoldagen
slut och fritidstiden tar vid. Både Monica, Soﬁe
och Lou-Lou fortsätter att jobba på fritids
som är helt åldersintegrerad och leds av förskollärarna och fritidspedagogerna i spåret.
– Under fritidstid försöker vi att varje vecka
göra minst en utﬂykt, kanske till simhallen eller något museum, berättar Soﬁe. Vi har också
kreativ verksamhet i vår verkstad och idrott i
gympasalen. Ambitionen är att verksamheten
ska vara helt åldersintegrerad på fritidshemmet
för att barn i olika åldrar ska lära av och stimulera varandra.
För att barnen ska slippa passa en viss tid
och gå till matsalen när det är mellanmål har
fritids ett eget litet kök där barnen ofta är med
och bakar.
– Här dukar vi upp mellanmålsbuffet och så
får de komma när de vill och äta mellan halv
två och tre säger Batool Hanifeh, som är fritidspedagog i C-spåret.
Barnen kan inte hålla sig borta från köket
som doftar av nybakta bullar, så idag blir det
kö i alla fall.
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Relationer på höjden, bredden
och på tvären

Det är en måndagmorgon mitt i snöslasket.
Pia Nordgren som är grundskollärare i förskoleklassen Östanvinden på Klostergårdsskolan i Lund, talar med en mamma på skolgården. Mamman berättar om den resa som
familjen önskar göra till hösten. Det låter som
en härlig tripp. Enda kruxet är att resan till en
del kommer behöva göras under skoltid. Under den vecka
som skulle vara dotterns allra
första i årskurs ett.
– Inga problem, säger Pia
Nordgren och mamman ser
lättad ut. Att det inte blir några
problem kan Pia lova eftersom hon inte bara är ﬂickans
lärare i förskoleklassen utan
också kommer att vara det
i årskurs ett, två och tre. På
Klostergårdsskolan följer alla
pedagoger sina elever från
förskoleklass upp till och med
årskurs tre.
Tillsammans med Hossein
Karbassi fritidspedagog och
Christer Nilsson förskollärare
bedriver Pia förskoleklassverksamhet med tjugoåtta elever,
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uppdelade på grupperna Hästen och Skorpionen. Fackligt engagemang och mångkulturarbete kräver att andra personer ibland träder in
och ersätter bland annat Hossein.
Ja, det är måndag morgon…
I vanliga fall börjar barnens arbetsdag klockan
halv nio med en samling men på måndagar kör
de ett specialschema. För det mesta håller föräldrarna tiden men på måndagar kan det vara
extra svårt. Då kommer barnen indroppande
allt eftersom. En del barn är uppe i varv efter
helgens upplevelser, en del har lite svårt att
skiljas från mamma eller pappa efter helgen.
– Då är det lättare att samlas ute. Att ta en
liten promenad är ett sätt att samla ihop gruppen. Barn som har spring i benen kan också
springa av sig lite innan dagen börjar, säger
Hossein, och startar en anspråkslös promenad.
Förskoleklasserna disponerar en av de låga
fristående byggnader som utgör Klostergårdsskolan, och därifrån går promenaden nu förbi
kyrkan och det lilla köpcentret fram till den
mark där nya bostäder byggs. Bakom gunnebostängsel trängs hjälmförsedda byggjobbare
med lastbilar, orangea koner, verktyg, ﬂaddrande avskärmningsband och stora kranar.

– Förra gången vi var här fanns det bara en
våning på huset. Idag är det redan två, konstaterar Hossein som berättar att de ofta går en
snabbis hit för att kolla hur bygget framskrider.
Några pojkar följer arbetet med näsan tätt
tryckt mot stängslet. En ﬂicka städar trottoaren utanför från byggskräp.
– Det kan ju komma en hund och skära sig
i fötterna, säger hon och Pia hjälper henne
att kasta tillbaka några vassa pinnar bakom
stängslet. En annan ﬂicka snörvlar och drar
Pia i jackan.
– Jag vill inte gå, säger hon. Jag fryser.
– Men jag är faktiskt jättevarm, svarar Pia
och tar av sig sin jacka och sveper in ﬂickan
i den. En sekund senare står en annan ﬂicka
bredvid och huttrar hon också.
God morgon fröken
Klostergårdsskolan har precis som många andra skolor genomgått en märkbar förändring
under årens lopp.
– När jag själv gick i skolan stod alla barnen bakom bänkarna varje morgon och hälsade
”god morgon fröken”. Läraren arbetade alltid
ensam, berättar Pia, som själv aldrig arbetar
ensam i klassen. För henne liksom för de andra
som arbetar i förskoleklassen är arbetslagstänkandet en självklarhet.
– Visst ﬁnns det en skillnad mellan oss i
grunden men det är mer våra intressen som
styr än vår utbildning, säger Pia.
Fördelen med att arbeta i arbetslag är otvetydig. Det är de alla överens om och även om
Pia som grundskollärare tar ett större ansvar
för undervisningen känner de alla att de bidrar
lika mycket. Så funkar det inte alltid överallt.
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Intresset avgörande
På Östanvinden delar personalen upp verksamheten emellan sig utifrån kompetens.
Erfarenheter och intressen utgör lika viktiga
delar i kompetensen som utbildning. Det har
gjort att Christer ägnar mycket av sin tid åt
musik, Hossein åt drama och Pia åt språket.
Allt förstås med utgångspunkt från förskoleklassens elever.
De försöker jobba med helheten och att lyfta
fram alla de olika språk och vägar till kommunikation som står till buds.
– Ett av de primära syftena med verksamheten i förskoleklassen är att lära barnen att
skapa relationer, på höjden, bredden och tvären. Kunskap är också att kunna samtala med
människor i olika sammanhang. Det utgör en
viktig bit i den sociala kompetensen. En av
våra uppgifter som pedagoger i förskoleklassen är att öppna alla dörrar. Öppna upp värl-
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den för barnen. Visa dem smörgåsbordet. Och
sen när de blir äldre och ska skapa sina yrkesliv är min förhoppning att de har förstått att
mångfalden ﬁnns där för dem, säger Pia.
Förskoleklassens verksamhet bygger också
på andra relationer, som den mellan personalen och föräldrarna.
– Vi jobbar på att de alltid ska känna sig välkomna, slå sig ner och ta en kopp kaffe. En
del gör det då och då, andra nästan dagligen.
Vi har ett bra förhållande till våra föräldrar.
Men de kan ha diametralt olika krav på vår
verksamhet. Medan den ena vill ha en direkt
fortsättning på förskolan vill den andra ha
skola, kräver att barnen får något ”att bita i”,
berättar Christer.
Att gå balansgång
Att parera och förhålla sig till ﬂera parters
olika inställning till det arbete man utför är en
konst. En förutsättning för att klara av det är
att man själv vet vad man gör och tror på det.
– Jag tycker det är viktigt att man själv ställer
sig frågan varje gång man gör en ny sak: Vad
är tanken med det jag gör? Varför ska de lära
sig det här? Att man förklarar det både för sig
själv och för eleverna, säger Hossein som känner sig väldigt nöjd med den verksamhet som
de bedriver på Östanvinden. Han får medhåll
av Pia. Och av Christer:
– Jag står till hundra procent för det vi gör
här. Jag tycker vi har en bra mix av tradition
och förnyelse och jag ser att barnen är glada
och nöjda.
Koncentrationen på sexåringarnas behov är
ett stort plus för förskoleklassen. Möjligheten
för barnen att hinna landa i skolmiljön innan
den egentliga skolan börjar utgör ett annat,
menar Christer, Pia och Hossein.

– De möts av så mycket nytt. De blir många
ﬂer barn i gruppen med färre antal vuxna. De
ska hitta sin plats i en helt ny grupp, äta i en
speciell matsal, leka på samma gård som relativt stora barn och med många olika vuxna
ute. I förskoleklassen får allt det nya sjunka in.
De får språkleka och matteleka och de kan i
lugn och ro knyta nya band under året innan
den vanliga skolan börjar, säger Pia.
En kraftansträngning
På Östanvinden lär sig barnen räcka upp handen, leka på skolgården och vara i klassrum.
Ja, det ﬁnns ganska mycket på Östanvinden
som för tankarna till den obligatoriska skolan.
Personalen talar om lektioner och raster och
de använder en del läroböcker. Och visst sitter
barnen ibland i sina bänkar. Men oftare sitter
barnen i soffan med tända ljus och lyssnar på
en saga, säger Pia som berättar att det inledningsvis behövdes en extra kraftansträngning
för att hon skulle hitta sin roll som grundskollärare i förskoleklassen.
– Men en kontinuerlig förändring sker för
alla människor i möte med andra. För min del
har förändringen skett dels i mitt möte med
elever, föräldrar och kollegor och dels genom
fortbildning, diskussioner och genom egenreﬂektion.
Pia brinner för fakta, för läs och skriv. Varje
dag har hon någon form av språklig övning
som inbegriper bokstäver eller bokstavsljud.
Och så läser hon mycket för barnen.
– Men någon traditionell bokstavsinlärning
har jag inte. Jag jobbar inte heller konkret med
siffror. Men jag talar om dem och försöker få
barnen att förstå sambandet mellan siffran
och innehållet, säger Pia.

”Är det
skola nu?
brukar
barnen
fråga.”
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”Förut hade vi särskilda utedagar. Nu har vi övergått till att
ha utelektioner och är ute så
mycket som möjligt.”
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Att det ﬁnns ﬂer ställen än klassrum och skolbänkar som passar för inlärning har hon sedan
länge insett.
– Allt det här kan man göra när man plockar
pinnar i skogen eller leker med rim och ramsor
på samlingen. Jag vill gärna jobba mer tematiskt. Jag försöker förklara för både barn och
föräldrar att när de hoppar på hoppmadrassen
och vi räknar antalet hopp, ja då är det också
en mattelektion. Så kan den också se ut, konstaterar Pia.
Fördel förskoleklass
Även om Östanvindens verksamhet får pressa
in sig i Klostergårdsskolans gemensamma tidsmallar, lunchen får de till exempel äta redan
klockan tio i elva, så är stressen bara en västanﬂäkt mot den Christer upplevde när han arbetade i förskola.
– Det är inte bara att våra resurser är bättre
här, det är också mycket, mycket lugnare här
än i förskolan. Där var det oerhört stressigt.
Vi hade aldrig tid för planering. Nästan all tid
gick åt till rutinsysslor som att byta blöjor, klä
av och klä på och torka näsor och matbord.
Den största delen av vår tid gick till de mindre
barnen. Sexåringarna blev lidande i förskolan.
Här hos oss är hela verksamheten inriktad på
och anpassad till våra sexåringar, säger han.
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Att lära sig gå på lina
Förskoleklassen beskrivs ofta som en bro mellan förskola och skola men för
dem som arbetar där kan den nog ibland mer kännas som en lina att balansera
på.
Många viljor ska enas, mångas behov ska tillfredsställas, kulturer och traditioner ska smältas samman. Politiska intentioner ska levas upp till och en
praktisk verklighet ska levas.
Tanken med förskoleklassen är att där ska det bästa ur två världar mötas.
Men vad som är det bästa skiljer sig åt både mellan tider och individer.
Vår allmänna skola har mer än 160 år på nacken. Den svenska folkskolan
byggdes upp i en tid när kunskap räknades som något fast och oföränderligt.
I en tid när det var för givet taget att det var den äldre generationen som hade
något att lära den yngre. I en tid när kunskap i mångt och mycket var synonymt med faktakunskaper, lätta att mäta och kontrollera. I en tid när kunskap
sågs som ett mål och inte ett medel.
Att lära är livet
Idag ses kunskaper som de medel, som de verktyg människan har att bearbeta
sitt liv, att forma sin verklighet och sin vardag med. I begreppet kunskap ligger
allt ifrån faktakunskaperna, till de erfarenheter vi skaffar oss, de förmågor vi
besitter, den förståelse vi skapar oss och den förtrogenhet med världen som
vi känner.
Den här mångfacetterade bilden av kunskap har läroplanen tagit fasta på.
Det syns när det gäller den obligatoriska skolans mål att uppnå och det märks
i skolans och förskoleklassens mål att sträva mot. Där betonas, förutom kunskaper i färdighetsämnen, att skolan ska ansvara för att dess elever tillägnar
sig förmågor som att förstå andra kulturer, att visa respekt för och omsorg om
människor och miljö och att de utvecklar sin kreativitet och ett intresse för
samhällets kulturutbud.
Kunskap – något att tro på
I skolans uppdrag ligger att hjälpa eleverna att hitta och utveckla sitt eget sätt
att lära på. Pedagoger i skola och förskoleklass ska också hjälpa sina elever
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att utveckla en tro på sig själva och på sin förmåga. Men lika viktigt som att
eleven utvecklar sin goda självkänsla är det att pedagogen stärker sin. De som
arbetar i skola och förskoleklass måste själva få chans att utvecklas och förändras och att utveckla en tro på sig själva och på den egna förmågan.

de fundament som de egna tankarna om kunskap vilar på. Pedagoger talar ofta
om att det gäller för dem att möta barnen där de är, på den känslomässiga eller
utvecklingsmässiga nivå där de beﬁnner sig. Den klokskapen gäller förstås för
oss alla. Det gäller att ta det bästa ur olika pedagogiker och förhållningssätt.
Allt för elevernas utveckling, för deras bästa, för livet helt enkelt.

Leken lär
Här har förskoleklassen en viktig funktion att fylla. I förskoleklassen kan
tesen om att barn lär sig hela tiden bevisas, liksom den att lust, lek och lärande
hör ihop.
Barn lär sig hela livet, på sitt eget sätt, har någon skrivit och det betyder förstås att vi människor lär oss hela livet oavsett om vi är spädbarn, medelålders,
gamlingar eller går i förskoleklass. Kanske betyder det också att vi i viss mån
förblir barn livet igenom eller åtminstone borde förbli det. Barn har ju ofta ett
förhållande till världen och till den kunskap som livet bjuder som förvandlas
allteftersom tiden går. För barn är kunskap en gåva, ett lustfyllt erbjudande
om att skaffa sig upplevelser och förståelse för sig själv och omvärlden.
Att lära sig cykla, att få till den rätta blandningen av sand och vatten i skapandet av den perfekta sandkakan, att lyckas ta sig allra högst upp i klätterställningen i tätt samarbete med en kompis kräver ny kunskap, precis som det
krävs för att kunna be om notan på den grekiska tavernan, räkna hur många
tuggummin slantarna i plånboken räcker till eller för att kunna läsa vad som
står på mjölkpaketet.
Kunskapshunger och lärdomstörst
För den goda pedagogen gäller att lita på sin egen och på elevernas kompetens. Verksamheten i förskolan har sedan länge utvecklats mer och mer i den
riktningen. Genom bland annat dokumentation har pedagoger blivit varse
och fascinerats av barns kunskapshunger, upptäckarlusta och av deras lärprocesser. Gång på gång har de fått tydliga bevis för att forska, leka och lära på
en och samma gång inte bara är möjligt utan faktiskt ett bra sätt att tillägna
sig kunskap.
Kanske känns det främmande att det går lika bra att lära sig räkna i klätterställningen, att lära sig läsa i instruktionsboken för tv-spel som i den fastlagda
läroboken och att eleverna ibland lär sig mer av att leka eller samtala än av och
klara av ytterligare några sidor. Därför måste den som tvivlar få ställa frågor,
ges möjlighet att argumentera emot och ställa krav och få tid att upptäcka och
avtäcka både egna och andras förutfattade meningar. Alla pedagoger behöver
tid för reﬂektion, att ensam eller tillsammans med andra få hjälp att upptäcka
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The pre-school class;
one of a kind
The pre-school class is a class of its own in more ways than one. It constitutes
the ﬁrst step in fulﬁlling the goals of the curriculum for the compulsory
school system, the pre-school class and the leisure-time centre (Lpo 94), but
still the pre-school class stands independent of the mandatory school system.
It is now an integrated part of schooling, and has received a chapter of its own
in the curriculum.
The pre-school class is a right, but is not obligatory from the guardian’s
point of view; all municipalities however have the responsibility to provide a
place for each child, in the autumn after they have turned six.
A bridge between two worlds
There had been many ideas, intentions, dreams and visions behind the preschool class and these have been described in a number of different documents, reports and propositions, however they all share a central thought; the
pre-school class should be a bridge between day-care and compulsory school
It should allow children to grow accustomed to school; the food, the schoolyard, the gymnasium and the school corridors which they share with other
pupils. They will be introduced to reading and writing and many other exciting
activities that make up the wonderful world called school.
The pre-school class sees the merging of two cultures; two different worlds
meet and together create something unique. The pre-school class will be a
place where obstacles and barriers are dismantled, where occupational status
is nulliﬁed, inspiration found and where a common understanding of each
others input and knowledge will ﬂourish.
The pre-school class; a stepping stone
The most important task of the pre-school class is to reﬂect the perspective on
knowledge and learning which permeates the pre-school class pedagogy. The
pre-school class should function as a portal into the world of primary school
and consequently will affect the daily work of the school. Forms of co-operation
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between the pre-school class and the school should be developed in order to
enrich each pupil’s all round development and learning. Education should be
adapted to each pupil’s circumstances and needs.
Things aren’t always so easy
The visions and dreams for the pre-school class contain some high ﬂying ideas
that should be implemented in the daily work at schools around the country;
however it is not always so to implement these intentions. These teachers will
have to tackle difﬁcult concepts and answer important questions such as; what
is lifelong learning, what is to be taught, by whom and when? These and many
other issues are of central importance for schools.
From our very ﬁrst moment
The pre-school class is essentially the ﬁrst step of a ten year long education,
but the process of lifelong learning starts much earlier. From our very ﬁrst
moment on earth we learn. It is not possible to live without learning. The
question is what we learn and why, which knowledge is essential for our
survival and which could we do without. The biggest questions are of course:
How do we learn and what is knowledge?
Goals
The national curriculum Lpo 94 was adapted to accommodate the pre-school
class as they share common ground and visions. There is however a signiﬁcant
difference, while compulsory school has goals to be attained and goals to strive
after; the pre-school class only has goals to strive after; such as:
– Develop a sense of curiosity and the desire to learn
– Develop their own individual way of learning
– Develop conﬁdence in their own ability
– Develop a capacity to empathize with and understand situations other
people are in and also develop the will to act with their best interests at
heart.
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Terra Incognita

Two roads diverged in a wood, and I
– I took the one less travelled by,
And that has made all the difference.
Part of the poem the Road not Taken by Robert Frost

The pre-school class constitutes a unique opportunity for teachers and pupils
to create a meaningful learning environment. Together they have the chance
to break new, unchartered ground. There are those who feel apprehension for
the changes that the pre-school class will bring, but there are also many who
welcome this new challenge, and together with our six year olds will discover
new roads on this lifelong journey.
Story behind the story
For as long as there has been day-care, pre-schools and the like, society has
endeavoured to provide for the needs of six years olds. Parents and teachers
have encouraged them to take more responsibility, six year olds were allowed
to stay out longer, at home and in the pre-school yard, they were allowed
and encouraged to be more advantageous, climb fences; help out in the kitchen and apply themselves to more difﬁcult tasks. They were exposed to new
pedagogical approaches such as; six year group, a-b-c groups, reading and
writing groups, school preparation groups, cross curriculum groups; the
purpose of these groups has always been to create a bridge between day care
and compulsory education.
Formed in its own cast
The pre-school class became an integrated part of the mandatory school
system early in the 1990s as a result of amendments made in 1991 to the
Education Act, which made it possible for six year olds to begin school. There
were also demographic reasons for this amendment, many years of smaller
classes created a vacuum in schools with empty facilities and classrooms. There
was a baby boom in the late 80s and now there was an opportunity for six year
olds to avail themselves of the school environment which in turn paved the
way for an organisational integration into the mandatory school system.
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The beneﬁts
Looking back, we are reminded of the pedagogical and psychological gains.
Both parents and pedagogues became aware of the many gains of the reform.
Six year olds could now attend the pre-school class which was more geared
to their needs and they were given insight as to what they could expect from
compulsory school.
Frantic Activity
Everyday, all around the country from Arjeplog in the north to Malmö in the
south, there is frantic activity going on in the pre-school classes, some have
pre-school teachers who have genuine interest in implementing pre-school
pedagogy, while others are more willing to accept a traditional schooling
approach, with its rules and regulations. There is still a certain apprehension
among parents and pedagogues alike as to what rights, responsibilities, opportunities and ambitions the pre-school should have.
Creating a new form of schooling within the parameters for an existing and
functioning school system hasn’t been easy.
To be knowledgeable and strong
Today we need the knowledge and the conﬁdence to defend the exploratory
pedagogy which permeates the pre-school class. We also need strength and
enthusiasm to work with a type of learning that sees to the pupil’s individual
circumstances and needs as their starting point for their lifelong learning.
Working within a network with other pre-school classes is a way to become
both inspired and stronger in the belief of common values.
Living the vision
The following material contains areas that we feel are particularly important
for the pre-school class. The ﬁve areas are: cognitive approach, the importance of broad-based involvement as an ingredient to successful development,
possibility for parents and pupils to inﬂuence the daily work, the importance
of documentation as a means of facilitating the development of each pupil and
ﬁnally life-long learning. Below you will ﬁnd examples of schools that are
forerunners in some of these areas.
The pre-school classes that are mentioned in the features are different from
each other as are the stories. They have something in common however, something very fundamental; they consider their role, their purpose, they reﬂect on
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learning, how the children learn and also they are constantly looking at the
fundamental question; What is knowledge and how does it develop? In the
features that follow the pre-school classes open a window into their thoughts,
their ideas and they give us an insight into what they call; the world’s greatest
job.
Emmahuset – Cognitive approach
Emmahuset is a school in Hammarkullen, Gothenburg. Schooling at Emmahuset is characterised by an unconventional view of knowledge and learning,
and differs widely from what we have come to expect from traditional schooling.
Here pupils learn about maths and language while they bake, play and work
with beads. Emmahuset have made manifest the concept of playful learning.
Schooling here puts the child at the centre of things and sees to the individual
circumstances and needs of each child, with a desire to learn being the main
propellant for the school. The classes are integrated from 6–9 years old.
Annelie Pilzecker, pre-school teacher explains in her own words; “learning
isn’t only about books and knowing hard facts, kids may loose this type of
knowledge. This way, the kids learn for life, it’s all about learning by doing,
this is the kind of knowledge that they will keep for life”.
Ingelin Nilsson, teacher in the compulsory school agrees with Annelie and
adds; “we believe that we learn through our senses. We endeavour to work
with the large picture and believe that all individual development comes from
this source. Social development, emotional training, motoric development
and the acquisition of knowledge, it’s all part of the large picture.”
Husbygårdsskolan – the importance of broad-based involvement
The importance of broad-based involvement as an ingredient to successful
development cannot be emphasised enough. It is the school head’s responsibility
to develop cooperation between the pre-school class, compulsory school and
the leisure time centre. Research suggests that successful schools are characterised by visionary school heads who are open and share the goals of the
school and furthermore that they are able to communicate the goals and rally
the personal around fulﬁlling these goals.
Anna Söderberg is head of Husbygårdsskolan in Husby, Stockholm. Anna
has succeeded in implementing a signiﬁcant development of the school’s organisation and also its pedagogical proﬁle. Together with the personal she has
created a positive working climate at the school which is always open to new
ideas and eager to develop. Anna Söderberg is keen to talk about the envi-
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ronment at Husbygårdsskolan; “here at Husbygårdsskolan we have a learning
environment that is adapted to the pupils circumstances and needs, rather
than grouping them together by age or grade”
Husbygårdsskolan is characterised by a red thread from the pre-school class
through to 5th class thanks to an active cooperation between teachers at all
levels. The pupils have the same teacher from the pre-school class through
their ﬁrst year of compulsory school.
Lou-Lou Zachrisson is very positive about the work at the school, she says;
“I started to work here because I wanted to work with this type of pedagogy,
the work is inﬂuenced by the way we think in pre-school pedagogy such as
playful learning. One of the greatest beneﬁts is that I get to work with the students for two years, this allows us the continuity to get close to them and work
with long-term goals and also gives me a chance to see the children develop.”
Hammarbyskolan – the importance of documentation as a
means of facilitating the development of each pupil
One of the hopes with the pre-school class reform was that the unique type of
documentation that characterises pre-school activity would inspire the development of the pre-school class.
An important source of inspiration is the renowned Reggio Emilia preschools which were founded in Italy. Their type of documentation through
paintings, sketches, photography and ﬁlm have revolutionised the way of documenting work and progress at the pre-school.
Hammarbyskolan, Stockholm has been working with a thorough documentation project since their ﬁrst Reggio Emilia project in 1993. Parents at the
pre-school were interested in encouraging playful learning and also in keeping
a thorough documentation…
The work of documentation takes time, but the beneﬁts speaks volumes
for both pupils and pedagogues. Pia Ericsson pre-school pedagogue explains;
“today we use technology to makes things easier, we use digital cameras and
write the text at the same time, to save time.” .
The children are also a central source of documentation, the walls, lamps
and even the ceilings are covered with their artefacts.
The most important feature of documentation is that of providing a starting point for further learning and thus the school and the individual can
progress hand in hand.
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Örnsköldskolan – possibility for pupils and parents to inﬂuence
the daily work
It is equally important for pupils and parents to inﬂuence the everyday work
at school. It is the responsibility of the school to ensure democratic working
methods where all pupils and parents can actively take part in developing the
work of the school.
Örnsköldskolan in Örnsköldsvik achieves this by providing generous opening
hours and ﬂexible working methods, the school is open between 6:30 am until
6:30 pm. The pupils needs are of central importance and subsequently, they
work, play, and eat at the opportune time.
Bibbi Söderberg compulsory school teacher talks of the beneﬁts. “I love
working like this. I remember when I worked in a traditional school, how
lonely that was. Here we work as a team, and there is always an adult available,
whenever a child needs one.”
Lars Larsson father of Alexander has many warm words to say about the
school; “I feel that the parents always have the opportunity to say what they
feel and also to be a part of what goes on here, not just through formal meetings and the like, but more importantly through direct contact with the staff,
who are always willing to listen.”
The importance of creating relationships – Klostergårdsskolan in Lund
At Östanvinden in Klostergårdsskolan, Lund the pupils have the same teacher
from the pre-school class through 3rd grade. We meet Pia Nordgren compulsory school teacher, Christer Nilsson pre-school teacher and Hossein
Karbassi of the leisure time centre.
Pia Nordgren gives some examples of the goals in the pre-school class: “one
of the primary goals is for the children to create relationships, with us, other
children and with their peers. We value the knowledge that exists in social
interaction, an integral part of their social competency. One of our tasks is
to open some doors for them, open up the world for them; show them some
of what life has to offer. My hope is that later when they are acquiring an
occupational identity they will see a world of opportunities.”
The pre-school class builds bridges; one such important bridge is that between
the parents and the pedagogues.
Christer Nilsson explains: “we try and make them feel at home, invite
them to sit down and have a cup of coffee, and quite often they join us. We
feel that we have a good relationship to the parents. They do however have
very different expectations from the pre-school class, some are happy to have
their children keep on doing what they were doing at pre-school while others
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want more school-like activity, something for the children to ‘get their teeth
into’.”
Life-long learning
Among the fundamental prerequisites for successful education is a ﬁrm belief
in the values of school, the pedagogical methods one has chosen and also a
belief in the knowledge that we are communicating to the children.
The pre-school class plays an important role here and is evidence of the idea
that children are constantly learning new things and in the belief that playing
and learning are two sides of the same coin.
Here it is important that the pedagogues trust theirs own competence as
well as that of the pupils.
Pre-school pedagogues remind us of the importants of being aware of the
individual circumstances and needs of the pupil. Now it is time to build a
school where each pedagouges can learn from the other to create an environment for life-long learning.
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Klostergårdsskolan
Nordanväg 13, 222 28 Lund. Telefon: 046-35 71 91
www.kgs.lund.se
72

