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FÖRORD 
 

Barn är som perenna blommor. 
De är alla olika. 

Kräver alla speciell vård, 
för att växa och blomma. 

Jordmånen, 
omsorgen, 
kärleken 

och bekräftelsen 
gör dem vackra och stolta. 

 
            (Berit Blomberg) 

 
Jag  vill  med  dessa  ord  ge  en  bild  av  vårt  pedagogiska  ställningstagande  som 
genomsyrat vår verksamhet och fortfarande gör. Det är fantastiskt att vi har fått vara 
delaktiga  i  barnens  tankar  och  reflekterande  i deras  lärande  och det  har  varit  vår 
näring för att få utvecklings – och förändringsarbetet att blomma. 
 
Tack  till dåvarande  rektor Christina Wahlberg och  tf ämnesföreträdare, dr Gunilla 
Johansson  för all er uppmuntran och  tilltro  till vårt arbete. Tack rektor Inez Lampa 
för ditt fortsatta stöd. 
 
Ett särskilt tack till alla i arbetslaget, Berit Blomberg, Lisa Gylling, Siv Hansson, Sara 
Jormvik, Anita Sandlund, Anita Sjöberg och Anna Berg Wedin,  för våra  intressanta 
och  givande  diskussioner  som  har  gjort  att  vi  stöttat  och  hjälpt  varandra  i  vårt 
dagliga arbete. Tack vare vår närhet till skratt har vi trots att det ibland känts tungt 
orkat fortsätta arbeta och förändra enligt mottot ”En ändring är ju bara en ändring”. 
Jag vill också  tacka er  för att  jag  fått  förtroendet att  i min C‐uppsats beskriva vårt 
utvecklingsarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå, April 2003    Susanne Westman 
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ABSTRAKT 
 
Syftet med detta arbete var att  studera effekterna av en  totalintegrering vad gäller 
barnens lärandemiljö, i termer av: 
Lust att lära 
Individanpassning 
Möjlighet till variation i arbetsformer och material 
Aktivitet 
Interaktion  
samt pedagogernas uppfattning om lärandemiljöns utveckling. 
 
Totalintegrering i detta sammanhang omfattar integrering av förskoleklass, skola och 
fritidshem vad avser pedagoger med olika professioner, barn i olika åldrar ( 6‐12 år) 
samt de olika verksamheternas specifika pedagogik.   
 
Det  pedagogiska  utvecklings  –  och  förändringsarbetet  gjordes  med  ansats  i 
aktionsforskningen  och  genomfördes  av  hela  arbetslaget  genom  kontinuerliga 
intervjuer,  diskussioner  och  reflektioner  för  att  utvärdera,  analysera  och 
vidareutveckla  verksamheten.  Ett  slumpvist  urval  av  berörda  barn  samt  föräldrar 
intervjuades  kring  syftet. Resultaten  visade på  att  totalintegreringen  givit  positiva 
effekter på barnens lärandemiljö vad avser lust att lära, individanpassning, möjlighet 
till variation i arbetsformer och material, aktivitet samt interaktion. 
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BAKGRUND 
 
Uppdraget 
 
Det  uppdrag  som  skulle  utföras  (fig.1)  var  den  nya  skolform  som  från  och med 
hösten 1997 erbjöd alla 6‐åringar att börja skolan och att ha sin fritidsverksamhet i en 
integrerad form av förskola, skola och fritidshem. Uppdraget grundade sig i Lpo94, 
som  under  hösten  fick  en  ny  skrivning  om  den  nya  arbetsformen  i  skolan,  och 
involverade förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger.  
 

 
Barnen är  inte  skolpliktiga  förrän vid sju års ålder. Vid  sex ålder har barnen  tre alternativ att välja 
mellan:  1)  att  vistas  i  hemmet  eller  annan  tillsyn,  2)  att  delta  i  förskoleverksamhet  under  tre‐fem 
tim./dag och övrig  tid på  fritidshem eller annan  tillsyn 3) att skriva  in sig  i skolan och omfattas av 
samlad skoldag och övrig tid på fritidshem eller annan tillsyn. 
 
Fig. 1  Grafisk bild över skolans uppdrag utifrån Lpo 94     

Regering  Riksdag 

 
Uppdrag 

 

Barn  Föräldrar

 
Kommun 

 
Rektor att genomföra 

 
Lpo94, förskoleklass och fritidshem 

Olika former av verksamheter för barn och ungdomar 
6 ‐ 16 år. 
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Arbetslaget och yrkesrollen 
Uppdraget involverade fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare. Dessa lärare 
skulle  som  arbetslag  ge  barnen det  som direktiven  i Lpo94  (s  7‐14) utlovade  som 
deras rättigheter vid lärandet. 
Pedagogerna  som  tidigare  styrde  och  planerade  sin  verksamhet  utifrån  olika 
styrdokument,  olika  utbildningar  och  olika  undervisningskulturer  skulle  nu 
tillsammans planera och utföra sitt arbete med barnen. 
Förskollärarnas pedagogiska arbete hade koncentrerats på den kognitiva och sociala 
utvecklingen av barnet. Grundskollärarens pedagogiska arbete hade varit riktat mot 
att  lära  ut  kunskaper  som  varit  mer  eller  mindre  mätbara.  Fritidspedagogens 
pedagogiska  arbete hade varit  riktat mot  att ge grunder  till  en  social kompetens  i 
samhället. 
 
Grund för Pedagogiskt ställningstagande 
Hösten 1997 startade vår verksamhet med ett arbetslag bestående av fyra pedagoger 
med olika pedagogiska professioner, 1 fritidspedagog, 2 förskollärare (75 % vardera), 
1 grundskollärare samt 30 barn mellan 5,5 till 7 år. 
Arbetslaget  diskuterade med  utgångspunkt  i  uppdraget  i  Lpo94  om  att  de  i  sin 
verksamhet ville skapa något nytt. Det innebar att pedagogerna inte bara ville bevara 
det  som  traditionellt  ansågs  vara  det  bästa  i  de  olika  verksamheterna  utan  också 
lyfta,  tydliggöra och nyskapa pedagogiken. Det skulle resultera  i ett arbetssätt som 
bjuder  barnen  olika  sätt  till  inlärning  utifrån  vad  som  passar  just  dem  och  som 
öppnar upp  för arbetet över åldersgränserna d v  s mångfaldens pedagogik, där vi 
använder oss av våra olika professioner och de olika verksamheternas specialitet. 
Redan  i  maj  1997  när  arbetslaget  fick  möjlighet  att  gå  en  arbetslagsutbildning 
tillsammans  under  två  veckor  formulerades  grunden  till  det  gemensamma 
pedagogiska  ställningstagandet  för  vårt  arbete.  Vår  strävan  var  att  arbeta 
totalintegrerat,  d  v  s  integrera  såväl  de  olika  yrkeskategorierna  som  barn  i  olika 
åldrar och de tre olika verksamhetsformerna. 
 
Tidigare forskning  
 
Flera olika studier har gjorts kring vart och ett av de olika integreringsmål vi föresatt 
oss dvs. kring integrering av de olika yrkeskategorierna samt barn i olika åldrar och 
de tre olika verksamhetsformerna. 
Munkhammar,  I  (2001) gjorde studier av  tre arbetslag kring  just samverkan mellan 
de  tre  professionerna. Hon  beskrev  i  sin  rapport  de  olika  diskurser  som  de  olika 
professionerna  styrs  av  och  att  dessa  ofta  tas  för  givet  som  det  enda  rätta. Hon 
menade att det är viktigt att dessa diskurser synliggörs för att nya möjlighetsrum ska 
kunna skapas och samverkan för förändring till barnens fördel blir möjlig. 
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I avhandlingen Åldersblandade klasser: Elevers erfarenheter Vinterek, M. (2001) där 
studier  gjorts  av  renodlat  åldersblandade  klasser  pekade  resultatet  på  att 
åldersblandning  som  ensam  faktor  inte  påverkar  elevers  prestationer  eller  sociala 
färdigheter.  Undersökningens  resultat  pekade  på  att  möjligheten  till  varaktiga 
kontakter  borde  prioriteras  när  elevers  undervisningssituation  utformas.  Vinterek 
menade  att  skolan  därför  bör  skapa  en  miljö  där  eleverna  ges  chans  att  finna, 
utveckla och bibehålla relationer till andra elever. 
Detta  framhåller  även  Sundell  (1995)  i  sin  forskningssammanställning  kring 
ålderssammansättningens  betydelse  i  förskola  och  grundskola.  Han  menade  att 
barnen  själva  undviker  åldersblandad  samvaro  vilket  enligt  honom  skulle  kunna 
vara  en  förklaring  till  varför  han  i  sina  studier  inte  fann  att  barnens  sociala, 
känslomässiga eller kunskapsmässiga utveckling gynnades av åldersblandning. 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skrev i en forskningsöversikt om 
barns samlärande argument för och emot åldersblandade grupper från olika studier. 
Där  relaterar  man  bl  a  till  Sundells  studier.  De  menade  att  diskussionen  om 
åldersblandad resp. åldershomogen undervisning, d v s hur man organiserar barns 
lärande,  egentligen  är  en  fråga  om hur man  ser på  kunskap, på  barns  lärande  av 
varandra  och  kamratsamverkan.  Argumenten  mot  åldersblandad  undervisning 
grundar  sig på  ett utvecklingspsykologiskt  antagande  om  barns  lärande där  ålder 
och  lärande hänger starkt samman. Om man  istället utgår  ifrån att barn, oberoende 
av  ålder,  har  skilda  erfarenheter  och  kompetenser  och  ser detta  som  en  tillgång  i 
undervisningen  blir  åldersblandade  grupper  ett naturligt  sätt  att  ta  till  vara  barns 
olikheter  och  variationer.  Sundell  (1995)  såg  istället  en  risk  i  att  pedagogerna  i 
åldersblandade grupper  förlorar  referenspunkter  till vad som är normal utveckling 
och därmed kanske tolererar avvikelser som normala. 
Williams et al. (2000) menade att barn måste få upptäcka att det är naturligt att man 
har kommit olika  långt  inom ett visst område och har olika åsikter. Detta är viktigt 
både  för  lärandet och  som ett  led  i barns  fostran  till demokratiska medmänniskor. 
Författarna  framhöll  i  sin  forskningsöversikt  att  man  inte  behöver  låsa  sig  med 
genomgående åldersblandade eller åldershomogena grupper utan att man kan skapa 
olika gruppkonstellationer beroende på arbetets  innehåll, men att man då ska vara 
noga med att inte flytta enstaka barn utan hålla ihop mindre gruppkonstellationer i 
en större så att barnen har möjlighet att bevara kamratrelationer och den trygghet de 
medför.  
Williams et al. (2000) tog även upp imitation och dialog som ett verktyg för lärande. 
De menade att barnen måste uppmuntras till samarbete för att lära sig försvara eller 
ompröva sina åsikter samt se värdet av andras idéer. I sin forskningsöversikt lyfte de 
fram olika faktorer som i de olika studierna anses som viktiga för barns samlärande. 
Till  dessa  faktorer  hör  bl  a  kamratrelationer,  rummet  och  pedagogernas 
förhållningssätt. 
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Verksamhetens första år och fortsatt skolutvecklingsprojekt. 
 
Arbetslaget  startade  höstterminen  1997  enligt  sina  intentioner  i  sitt  första 
pedagogiskt ställningstagande. 
Det  första  årets  arbete  fokuserades  på  de  förändrade  yrkesrollerna  i  en  total‐
integrerad verksamhet och finns beskrivet i en rapport (Blomberg, 1998). 
Året  därpå  fick  den  skola  som  arbetslaget  tillhörde  ta  del  i  ett  treårigt 
skolutvecklingsprojekt  i  samarbete  med  universitetet  på  uppdrag  av 
utbildningsdepartementet. Verksamhetens ”år ett” är alltså året före projektets start. 
Detta  skolutvecklingsprojekt  fördjupade  möjligheterna  att  fortsätta  utveckla  den 
verksamhet man påbörjat året  innan men med mer  tid  för  reflektion  tillsammans  i 
hela arbetslaget då en viss summa pengar fanns att fördela på skolan t ex till vikarier 
för planeringsdagar etc. 
 
Föräldrainformation 
När  vi  startade upp  vår  verksamhet på hösten  1997  arbetade  vi mycket medvetet 
med att  förankra vårt pedagogiska ställningstagande  i  föräldragruppen. Vi ville att 
föräldrarna  skulle  känna  sig  trygga med  vårt  arbetssätt  eftersom deras  stöd  är  av 
största betydelse för barnens lärande och därmed för verksamheten. Föräldrarna var 
både förväntansfulla men också osäkra på vad denna nya form av verksamhet skulle 
innebära  för  deras  barn.    Eftersom  Luleå  Kommun  gett  sexåringarnas  föräldrar 
möjlighet att välja huruvida deras barn skulle skrivas in i skolan eller finnas där som 
förskolebarn var osäkerheten stor vad det i praktiken skulle innebära. Man ville veta 
vilka skillnader, fördelar respektive nackdelar som de olika alternativen innebar. 
 
Inskrivning i skolan 
Eftersom vi ville arbeta  totalintegrerat så  innebar det  för oss att barnen  i praktiken 
inte skulle märka några skillnader huruvida vissa var  inskrivna skolbarn och vissa 
inte. Deras behov och intressen skulle styra deras tid hos oss och vi pedagoger skulle 
kontinuerligt följa barnens utveckling i verksamheten. Detta skulle ge oss möjligheter 
att  råda  barn  och  föräldrar  vid  deras  eventuella  funderingar  kring  vilket  s.k. 
traditionellt skolår barnet skulle gå i. Vi skulle alltså i efterhand kunna justera skolår 
upp eller ner för de barn det rådde tveksamhet kring ända fram till sista mättillfället i 
femte klass med de nationella proven. 
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VETENSKAPLIG BAKGRUND 
 
Vi ser på lärande i ett sociokulturellt perspektiv där Vygotskijs socialkonstruktivism 
är  av  stor  betydelse.  Konstruktivismen  har  två  huvudgrupper,  radikal 
konstruktivism  som  utgår  från  Piagets  forskning  och  social  konstruktivism  som 
utgår  från  Vygotskijs  forskning.  Det  gemensamma  för  dem  är  att  man  har  ett 
enhetligt  perspektiv  på  lärandet  där  den  lärande  tar  ett  aktivt  ansvar  för  sitt 
konstruerande av kunskaper (Säljö, 2000). Enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999) krävdes 
en aktiv elev, en aktiv  lärare och en aktiv miljö. Han menade att det är den sociala 
miljön  som utvecklar  elevens handlingar.  Säljö diskuterade kunskapens väsen  och 
menade att  i ett sociokulturellt perspektiv har kunskap en varm, ofta het, karaktär 
som  kan  ses  knuten  till  argumentation  och  aktiv  handling.  Han menade  att  det 
intressanta  är  att  utröna  varför människor  engagerar  sig  och motiveras  av  vissa 
läroprocesser, medan  det  ofta  är  svårt  att  skapa  ett  sådant  engagemang  i  andra 
sammanhang. För både Dewey och Vygotskij (Linqvist, 1999) var det barnets intresse 
som  var  själva  utgångspunkten  och  metoden  för  undervisningen.  Detta  beskrev 
Vygotskij  när  han  lyfte  fram  tre  viktiga  pedagogiska  slutsatser  kring  sambandet 
barnets intresse och skolans innehåll. För det första måste ämnena ha samband med 
varandra för att kunna knyta an till barnets  intresse, för det andra ska det  innebära 
en  fördjupning  av  kunskapen  och  erbjuda  utmaning  samt  för  det  tredje  ska  det 
finnas  samband mellan  skolan  och  verkliga  livet.  I  en  beskrivning  av  en  öppen 
barnskola med lek som metod skrev Tornberg (1997) att barnen upplever omvärlden 
med  sina  sinnen  och  känslor  och  bearbetar  intrycken  av  omvärlden  genom  leken. 
Hon menade att barnet inbegriper sig självt när det får nya intryck och mer kunskap 
och genom detta upplever barnen sig själva och omvärlden som en helhet.  
 
Det pedagogiska  arbetet  ska genomsyras  av  en helhetssyn på barnets  lärande  och 
utveckling. Då menar vi att barnets sociala utveckling och intellektuella utveckling är 
beroende  av  varandra.  Det  har  gjorts  mången  forskning  kring  detta  med 
utgångspunkt  i  tidigare  forskning av Piaget och Vygotskij.   Vygotskij  (1962) ser på 
barnets utveckling ur  en  social  aspekt  och  en  akademisk  aspekt  och  att man  inte  kan 
betrakta dessa som två oberoende aspekter utan att de tillsammans påverkar barnets 
personliga  utveckling  i  interaktion med  andra människor. Det  betyder  att  barnets 
tankar, reflektioner,  idéer och strategier vid problemlösningar måste kunnas delges 
andra genom ett gemensamt språk. För att kunna kommunicera måste barnet äga ett 
språk för att kunna höra och se sitt eget tänkande tillsammans med andra och genom 
interaktion kan tänkandet och lärandet vidareutvecklas. Detta har Vygotskij beskrivit 
som den proximala zonen, närmaste utvecklingszonen, vilket visar barnets aktuella 
nivå av vad han/hon kan göra självständigt (som är ett resultat av tidigare  lärande) 
och den andra nivån, där man med vägledning och stöd av en vuxen löser uppgifter 
som är en utmaning till ens kunnande.  
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  Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på egen 
  hand. Den närmaste utvecklingszonen hjälper oss att bestämma barnets morgondag, 
  det dynamiska tillståndet i dess utveckling, … (Lindqvist, 1999, s. 271). 
Det  är mycket viktigt  att utgå  från vad barnen kan  och därmed  låta barnen möta 
utmaningar som ställer krav på dem och ger det möjlighet till kreativt tänkande och 
konstruerande  av  egna  strategier.  Denna  stimulerande  inlärning  kan  göras  med 
någon som kan något mer än en själv och då behöver det nödvändigtvis inte vara en 
vuxen utan det kan  lika gärna vara ett barn. Detta  innebär att barnet alltid äger en 
förförståelse inför sitt lärande som ska utmanas med uppgifter eller frågeställningar 
som  gör  att  man  måste  hitta  nya  infallsvinklar  i  arbete  tillsammans  med  andra 
människor och med hjälp av olika redskap. Säljö hävdade att människan utmärks av 
att hon  till  skillnad  från  andra  arter utvecklar  och  använder  fysiska  och  språkliga 
redskap. Han menade  att  om  vi  försöker  förstå  lärande  som  delar  av mänskliga 
verksamheter  ser  vi  omedelbart  att  vårt  handlande  hänger  intimt  ihop med  olika 
former av redskap. Vår förmåga att kommunicera är central. Den gör att vi kan låna 
kunskap av andra,  ta emot råd och vägledning  i abstrakt språk och sedan överföra 
till handling. 
 
Leken är en viktig del vid  lärandet och det  innebär att vi anser att  fantasi,  lust och 
glädje är viktiga för ett barns personliga utveckling. Leken och fantasin hänger ihop 
likväl  som  leken och det kreativa  skapandet.  I  ett projekt har Birgitta Knutsdotter 
Olofsson  arbetat  fram  en  lekpedagogik  med  förskolebarn  (Lärarförbundet  och 
tidningen Förskolan, 1998). Knutsdotter beskrev där  lekens väsen  som  skön konst. 
Tornberg  (1997)  refererade  till  den  engelske  pedagogen  Henry  Pluckrose  som 
betonade  vikten  av  att  utgå  ifrån  barnens  naturliga  sätt  att  hämta  kunskap  d  v  s 
genom att leka. 
  Barn upptäcker, utforskar, och undersöker sin omgivning genom att röra sig, handla 
  och  leka med sina nya erfarenheter. Att leka är att känna glädje och självförtroende i 
  ett  skapande  arbete. Det  är  endast ur  en  sådan  arbetssituation  som  vi  får  varaktig 
  kunskap (Tornberg, 1997, s.37).  
Hon  skrev  också  om  psykoanalytikern  Donald Winnicott  som  såg  leken  som  en 
livslång  förmåga att kunna gå  in och ur ”det  tredje  rummet” och därmed utveckla 
tankens kreativitet utifrån fantasi och inlevelseförmåga. 
I en bok kring flexibel skolstart för 6‐åringar skrev Persson (1993):  
  Barn är filosofer och konstnärer; deras hunger efter att förstå världen är omättlig och 
  det  är  vår  pedagogiska  uppgift  att  vägleda,  uppmuntra  och  stödja  barnen  i  de 
  uttrycksformer som är deras; leken, den skapande verksamheten, samtalet (s.62). 
Vygotskij (Lindqvist 1999) beskrev  leken som en fantasihandling där betydelsen tar 
överhanden  över  den  materiella  verkligheten.  Han  menade  att  fantasin  är 
fundamentet för varje kreativ handling och därmed blir lekens samband till konsten 
tydlig. Leken ställer stora krav på barnet. Han/hon lär sig att bemästra sina impulser 
och  sin  vilja  att  tillfredsställa  sina  egna  behov  utan  att  det  påverkar  kreativiteten 
negativt. Barnet konstruerar  regler  för  olika  leksituationer utan  att vara medveten 



 7

om att dessa hör hemma i det verkliga livet. På detta sätt medvetandegörs den dolda 
sociala koden  för barnet  i och genom  leken. Vygotskij och Dewey  (Lindqvist, 1999) 
menade båda  att  lek  är  ett  sätt  att  lära om  framtiden och  att det  är  leken  som  lär 
barnet att tänka både vad gäller yttre och inre aktivitet d v s genom känsla och tanke 
likväl som i det konkreta görandet. Leken är ett suveränt sätt att lära sig ett rationellt 
tänkande och bli medveten. 
 
Vad kräver morgondagens verklighet av dagens barn? Hur ska skolan förändras och 
förbättras för att möta detta?   Det som brukar  lyftas fram är förmågor som att  lära, 
hantera  information,  tänka,  lösa problem,  se  samband,  samarbeta, vara kreativ etc. 
Man kan också som Carlgren, I. & Marton, F. (2000) framhåller utgå från att livet för 
allt  fler människor  i  allt  större  omfattning  kommer  att  kännetecknas  av  att man 
hamnar  i nya situationer och att man tillsammans med andra måste kunna förhålla 
sig till och vara handlingskraftig i dessa.  Var ska då barnen träna sig på detta?  
Carlgren  &  Marton  menade  att  genom  möta  olika  situationer  inom  skolan  blir 
eleverna  förmögna  att  hantera  olika  situationer  utanför  skolan.  Till  skillnad  från 
gårdagens  skola  som  präglats  av  ensidighet  måste  skolan  av  i  morgon  erbjuda 
variation och möjlighet att bli medveten om olika sätt att förstå, tänka och lära. 
 
Vi  ser  lärandet  som  en  ständigt pågående process  oavsett  var man  vistas  och det 
innebär att man ska skapa miljöer som stimulerar, utmanar och lugnar vid lärandet. 
Det  viktiga  är  att man  gör  detta med  god  insikt  om  vad man  vill  att  barnen  ska 
uppnå  genom  dessa  stimuli.  För  vuxna  gäller  det  att  finna  former  för  ett  aktivt 
lärande genom att vara lyhörda för vad barnen säger i dialogerna med kamrater och 
vuxna. Det  innebär att vi ständigt måste utvärdera verksamheten och vara beredda 
på  att  genom  reflektion  förändra  och  föra  pedagogiken  framåt  genom  att 
pedagogerna tar aktiv del i vad forskning i lärandet inom olika ämneskategorier har 
kommit  fram  till  och  ser  resultaten  i  ett  helhetslärande  perspektiv  i  den  egna 
verksamheten.  
 
Den första inventeringen av arbetslagets pedagogiska kunskaper, människosyn, syn 
på  kunskapsbegreppet  och  på  lärandet  resulterade  i  ett  första  pedagogiskt 
ställningstagande (Bil.1). 
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SYFTE 
 
Att studera effekterna av en totalintegrering vad gäller barnens lärandemiljö, 
i termer av: 

• Lust att lära 
• Individanpassning 
• Möjlighet till variation i arbetsformer och material 
• Aktivitet 
• Interaktion  

samt pedagogernas uppfattning om lärandemiljöns utveckling. 
 
Totalintegrering i detta sammanhang omfattar integrering av förskoleklass, skola och 
fritidshem vad avser pedagoger med olika professioner, barn i olika åldrar (6‐12 år) 
samt de olika verksamheternas specifika pedagogik.   
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METOD 
 
Metod modell 
 
Vid  planerandet  av  undersökningarna  utformades  arbetet  enligt  en modell  (fig.2) 
med ansats i aktionsforskningen. Elliot (1991) definierade aktionsforskningen som en 
studie  av  en  social  situation  med  inriktning  på  att  i  den  utveckla  praktiken 
kvalitetsmässigt. Målet var att uppmuntra praktiskt omdöme  i verkliga  situationer 
och  att  tillförlitligheten  i  de  ”teorier”  och  hypoteser  det  genererade  inte  är 
avhängliga i vetenskapliga tester om sanningen utan mer om deras användbarhet att 
hjälpa människor att agera mer  intelligent och skickligt.  I aktionsforskning var  inte 
validiteten  i ”teorierna” oberoende och  sedan omsatta  i praxis utan deras validitet 
prövades genom praxis. Elliot menade att metoden bör tillåta att: 
 

• The general idea should be allowed to shift. 
• Reconnaissance should involve analysis as well as fact‐finding and should constantly 
recur in the spiral of activities, rather than occur only at the beginning. 

• Implementation of action step is not always easy, and should not proceed to evaluate 
the  effects  of  action  until  one  has  monitored  the  extent  to  which  it  has  been 
implemented (Elliot, 1991, s.70). 

 
Elliot (1991) beskrev “case‐study” som en form för rapportering av undersökningar 
gjorda  inom aktionsforskningen. Han menade att den ska utformas historiskt så att 
den  återberättar  hela  händelseförloppet  och  bör  ha  med  (inte  nödvändigtvis  i 
separata avsnitt) delar av nedanstående checklista (min översättning). 
 

• Hur handlingsplanen utvecklades. 
• Hur den egna förståelsen för problemställningen ökade. 
• Vilka ”förändringssteg” som gjordes i relation till den egna ändrade insikten. 
• Till  vilken  utsträckning  föreslaget  agerande  implementerades  och  hur man 

sedan hanterade problem vid genomförandet. 
• De planerade och oplanerade effekterna av ens agerande samt förklaringar till 

varför de uppstod. 
• De  tekniker man  valde  för  att  skaffa  information  om  a) problemställningen 

och skälen till denna och b) det agerande man valde och effekterna av det. 
• De  problem  som  uppstod  när man  valde  vissa  tekniker  och  hur man  löste 

dem. 
• Etiska  problem  som  uppstod  vid  förhandlandet  av  ”förändringssteg” med 

andra,  eller  om  tidsutrymme,  material  och  samarbete  man  vill  ha  under 
undersökningstiden. 
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Aktionsforskning gjorde det möjligt  för skolor att överväga skäl  för utvärdering av 
sin  tillförlitlighet  med  personlig  utvärdering  för  professionell  utveckling.  Elliot 
(1991) skrev:  

The  case  studies  or  case  records  generated  through  action  research  can  provide  the 
basis  on which  accounts  of  educational practice  are  constructed  for discussion with 
others. The others may be internal or external to the school (s.88‐89). 

Den praktiska  tillämpningen kan vara  inom  eller utanför  skolan.  Inom  skolan kan 
den vara utgångspunkten för diskussioner om den egna praktiken med kollegor och 
som  initiativ  till pedagogiska  förändringsarbeten. Utanför  skolan  kan den  fungera 
som en dokumentation till skolförvaltning, utbildningar och föräldraorganisationer. 
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Metod modell grafisk bild 
Till grund för denna metod modell är Elliots reviderade modell av aktionsforskning 
enligt Kurt Lewin`s modell (Elliot, 1991). 

 
 
Fortsätter på samma sätt till och med att ”förändringssteg” 3 genomförts. 
 
Fig. 2  Grafisk bild över aktionsforskning enl. Elliot 

Fakta och analys 
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Implementering av 
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Förändringar steg 3 

Utvärdera  Revidera den ursprungliga 
handlingsplanen

Omstrukturerad 

Förändringar steg 

Förändringar steg 

Förändringar steg 

Implementering av 
steg 2

Klargöra problemställningen 
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Försökspersoner  
Hela arbetslaget är  involverat som  forskande  lärare och deltar aktivt  i utvärdering, 
analysering och vidareutveckling av verksamheten. Utvecklings – och –förändrings‐
arbetet har pågått under totalt fyra läsår. 
Arbetslagets deltagare har under åren successivt ökat och vid projektets tredje år  är 
det: 
2 Fritidspedagoger  1 x 100 %, 1 x 75% 
2 Förskollärare     1 x   75 %, 1 x 100 % 
3 Grundskollärare   3  x  100%,  (1  mellanstadielärare,  1  grundskollärare  1‐7,  1 
lågstadielärare) 
Barngruppen har under  åren  successivt ökat och vid projektets  tredje  år  är det  71 
barn.  I genomsnitt 10 nya barn/år. 
Föräldragruppen har ökat i takt med att barnantalet ökat. 
 
Material 
1. Kvalitativa intervjuer 
2. Dagböcker  
3. Reflekterande anteckningar. 
4. Triangulering  
 
Kvalitativa intervjuer: Intervjuerna har gjorts regelbundet med barnen. 
Valet  av  intervju  som  metod  grundade  sig  på  att  den  forskande  skulle  ha  en 
deltagande  roll.  Starrin & Renck  (1996) menade  att den  kvalitativa  intervjun hade 
som mål  att utröna, upptäcka,  förstå,  lista ut beskaffenheten  eller  egenskapen hos 
någonting under  ett händelseförlopp. Den var  sonderande och  inte  standardiserad 
samt krävde att intervjuaren anpassade, utvecklade och följde upp vad som kan vara 
av vikt för undersökningen. Intervjuguiden finns beskriven under Procedur.  
 
Dagböcker: Pedagogerna  förde egna dagböcker med  tankar och  reflektioner över de 
egna ansvarsbarnen, verksamhetens innehåll, organisation och den egna yrkesrollen. 
Dessa  anteckningar blev utgångspunkter  för diskussioner och  fungerade  som  stöd 
för utvärdering och analysering av verksamheten. Anteckningarna har även fungerat 
som stöd vid utformandet av förändringar och agerande efter analyserna ( Svensson 
& Starrin, 1996). 
 
Reflekterande  anteckningar:  Vid  de  olika  planeringstillfällena,  arbetskvällarna, 
studiebesöken,  kompetensutbildningsdagarna  och  utvärderingstillfällena  skrev 
arbetslaget kontinuerligt ner gemensamma reflektioner och tankar som låg  till grund 
för verksamhetens utformning och organisation. 
 
Triangulering  :  Arbetslaget  skrev  analytiska  anteckningar  inspirerade  av  det  som 
Elliot (1991) beskrev som en process där olika aspekter jämförs med varandra utifrån 
begreppen skillnader, överensstämmelse och olikheter. 
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Genomförandeplan 
 

 
Fig. 3  Grafisk bild över Genomförandeplan 
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Procedur  
 
Kvalitativa intervjuer  
Kvalitativa  intervjuer  har  gjorts med  barnen,  föräldrarna  och  pedagogerna  för  att 
utvärdera utvecklingsarbetet. Alla  intervjuer har haft  frågeställningar relaterade  till 
utvecklingsarbetets syfte. Intervjuerna med barnen har haft specifika frågeställningar 
med en manual. Vid barnintervjuerna har man först gjort en introduktion som sedan 
följts  av  frågeställningen.  Intervjuerna med  föräldrarna  var  en  gruppintervju  där 
frågeställningarna presenterades på en ”poster”, en sorts väggtidning. Pedagogerna 
hade  en  intervjuguide  vid  diskussionerna  till  Steg  1‐4  och  till  Steg  5  hade 
pedagogerna  en  gruppdiskussion  med  frågeställningar  som  kommit  fram  vid 
planeringsmöten.  
 
Sammanställning av huvudfrågeställningarna vid intervjuerna: 
 
Frågeställningar till pedagogerna avsnitt A 
(pedagogiska ställningstagandet) 
 
Fråga: Vilken syn har du på barnet? 
Fråga: Vilken syn har du på lärandet? 
Fråga: Vilken pedagogisk teori grundar du ditt pedagogiska tänkande på? 
 
Frågeställningar för pedagogerna för avsnitt B, Steg 2‐4 
 
1. Hur anser du att verksamheten i barngrupperna har fungerat under denna 

arbetsperiod? 
2. Hur anser du att innehållet i verksamheten har fungerat? 
3. Hur anser du att organisationen har fungerat? 
4. Hur har du fungerat som pedagog? 
5. Hur upplever du din att dina speciella kunskaper använts 
 
Vid diskussionen kring frågeställningarna fungerade mentorerna både direkt och 
indirekt som styrkrafter för att föra utvärderingen till ett aktivt handlande istället för 
ett konstaterande av redan kända fakta. 
 
6. Vidareutvecklade diskussionen verksamheten? 
7. Hur vill vi att verksamheten ska utformas nästa arbetsperiod? 



 15

Frågeställningar för barnen till avsnitt C, 
 
Introduktion: I olika skolor och på ”dagis” finns det olika fröknar och magistrar som 
tex. rektor, slöjdlärare, förskollärare 
 
Fråga: Vilka olika fröknar tror du att det finns här på Spår D? 
 
Introduktion:  Det  finns  ju  t.ex.  Lärare  för  lågstadiet  klass  1‐3, mellanstadiet  4‐6, 
grundskollärare 1‐7, fritidspedagog och förskollärare. 
 
Fråga: Vad  tror  du  att  fröknarna  på  Spår D  är? Vad  tror  du  att  tex.  jag  är  för  en  sorts 
fröken? 
 
Introduktion: När du  arbetar  i  olika grupper  tex.  i matte,  engelska,  språkgrupper 
osv. arbetar du inte med samma barn. 
 
Fråga: Har du tänkt på om barnen i dina arbetsgrupper är i olika åldrar? 
Fråga: Varför tror du att  det är så? 
Fråga: Hur tycker du att det fungerar? 
 
Introduktion: Tänk efter en stund på hur du arbetar i dina olika arbetsgrupper. 
 
Fråga: Kan du berätta och beskriva om något arbete du gör? 
Fråga: På vilket sätt arbetar du där? Ge exempel på olika arbeten och hur du startade. 
 
Introduktion: När man börjar skolan tänker man ofta på om hur man tror att olika 
saker ska vara där. Du började ju på Spår D när du började skolan. 
 
Fråga: Tänkte du att det skulle vara så är i skolan? 
Fråga: Hur tänkte du att det skulle vara i skolan? 
 
Några av barnen har kommit till Spår D efter att ha gått några år  i annan skolform 
och de fick ytterligare frågeställningar av jämförande karaktär.  
 
Introduktion: Nu har det gått ett bra tag sen du började här på Spår D och nu undrar 
vi. 
 
Fråga: Vad var det som kändes annorlunda när du började här? 
Fråga: Hur kändes det att arbeta i de olika ämnena här?   
Fråga: Hur känns det nu? 
Fråga: Är det någon skillnad i sätten att arbeta? 
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Frågeställningar för pedagogerna till avsnitt D 
 
Fråga: Hur ser du på barnens lärandemiljö utifrån totalintegreringens tre delar? 
 
Frågeställningar för pedagogerna till avsnitt E, Steg 5 
 
Introduktion Dessa  frågeställningar måste  alla  i  arbetslaget  kunna  besvara  på  ett 
enkelt  och  lättbegripligt  sätt. Det  innebär  att  vi måste  vara  pålästa,  kunniga  och 
professionella om vår egen verksamhetsplan. 
 
Fråga: Kan du alla delmomenten i vårt  pedagogiska ställningstagande? 
Fråga:  Vad  anser  du  att  vi  måste  förbättra  i  verksamheten  utifrån  vårt  pedagogiska 
ställningstagande ? 
Fråga: Hur ska vi förbättra den? 
Fråga: Hur fungerar våra planeringstider? 
Fråga: Hur fungerar mentorskapet mellan pedagogerna? 
Fråga: Hur fungerar vår långtidsplanering? 
Fråga: Vilka är dina specifika kunskaper som du vill ska användas bättre? 
Fråga: Vilka ”gnölfrågor” måste vi ventilera? 
Fråga: Hur ska vi agera för att eliminera dessa ”gnölfrågor”? 
 
Frågeställningar för gruppintervju med föräldrarna till avsnitt F 
 
Intervjuerna  med  föräldrarna  gjordes  i  tre  slumpvist  sammansatta  grupper.  En 
pedagog ur arbetslaget  introducerade  tillvägagångssättet  för  intervjuerna och hade 
möjlighet  att  få  föräldrarna  att  förklara  sina  tankar.  Pedagogen  gjorde 
minnesanteckningar  kring  diskussioner  som  uppstod  i  de  olika  grupperna. 
Frågeställningarna presenterades som rubriker på en poster, en sorts väggtidning där 
föräldrarna ombads skriva ner reflektioner/  tankar kring  följande  frågor med  fokus 
på barnens lärande. 
Fråga: Spår D:s arbetssätt? 
Fråga: Åldersintegrering? 
Fråga: Utvecklingssamtal? 
Fråga: Föräldrasamverkan? 
Fråga: Fritidstid? 
 
Dokumentation vid intervjuerna. 
 
Vid intervjutillfällena gjordes anteckningar : 
1. Direkt på dator i löpande text 
2. Individuella analytiska anteckningar 
3. Dagboksform  
4. Gruppanteckningar  
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RESULTAT 
 
Resultatet av utvecklingsarbetet Totalintegrering av  förskoleklass,  skola,  fritidshem 
presenteras  enligt  direktiv  för  ”case  study”  som  beskrivs  i metod  avsnittet.  Den 
historiska  återgivningen  av  resultaten  visar  på  konsekvenser  av  utvecklings‐  och 
förändringsarbetet med utgångspunkt  i arbetslagets pedagogiska ställningstagande. 
Två former av redovisning belyser de fakta som framkommit. Dessa två former är:  
1. Kvantifiering av svaren till  frågeställningarna,   
2. Löpande text som sammanfattar och förtydligar grafisk bild enligt metod modell.  
Redovisningen följer upplägget Genomförandeplan Spår D under momenten Steg  
1‐5.  Steg  1‐4  redovisas  i  grafisk  modell  som  visar  en  översiktlig  bild  av 
undersökningens  innehåll  och  koppling  till metoden,  enligt  Elliot  i  grafisk metod 
modell.  Steg  1  är  dessutom  redovisat  i  en  rapport,  Förändrad  yrkesroll  för 
pedagoger.  Frågeställningarna  är  beskrivna  under  procedur  och  intervjuguide. 
Undersökningen  har  inget  bortfall.  Antalet  barn,  pedagoger  och  föräldrar  har 
kontinuerligt  ökat  eftersom  Spår D  inte har några barn  som    ännu gått vidare  till 
högstadiet. 
 
Resultatredovisningen sker enligt följande: 
Resultatredovisning A  –  F. Översiktlig  grafisk  bild  av  de  olika  resultatavsnitten. 
(fig.4) 
Resultatavsnitt A.  
Grafisk bild (fig.5) över processen för utformandet av pedagogiskt ställningstagande 
samt ”Pedagogiskt ställningstagande” i sin helhet. 
Resultatavsnitt B. 
Steg  1‐4.  Grafiska  bilder  (fig.  6‐  9)  över  utvecklingsarbetets  olika  faser  med 
efterföljande sammanfattande text. 
Resultatavsnitt C. 
Intervjuer  med  barn  angående  deras  upplevelse  av  totalintegreringen  och  deras 
lärandemiljö  vad  avser  lust  att  lära,  individanpassning,  möjlighet  till  variation  i 
arbetsformer och material, aktivitet samt interaktion. 
Resultatavsnitt D. 
Pedagogernas syn på totalintegreringens effekter på barnens lärandemiljö vad avser 
lust att  lära,  individanpassning, möjlighet  till variation  i arbetsformer och material, 
aktivitet samt interaktion. Resultatet presenteras utifrån totalintegreringens tre delar;  
pedagoger med olika profession, barn  i olika åldrar samt de olika verksamheternas 
specifika pedagogik. 
Resultatavsnitt E. 
Utvärdering med pedagogerna inför utvecklingsarbetet kommande år (d v s Steg 5). 
Resultatavsnitt F. 
Utvärdering med föräldrar med fokus på barnens lärande. 
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Resultatredovisning av avsnitt A ‐ F, översikt. 
 
Den  grafiska  bilden  (fig.4)  visar  en  översikt  av  resultat  och  konsekvenser  av 
utvecklings‐  och  förändringsarbetet  med  utgångspunkt  i  det  pedagogiska 
ställningstagandet. Man kan här  tydligt  se hur det pedagogiska  ställningstagandet 
påverkar  verksamheten  med  förändringar  i  såväl  innehåll  som  organisation. 
Förändringsprocesser som sker inom pedagogerna, barnen och föräldrarna resulterar 
i en bättre lärande miljö som stärker barnens självkänsla och självtillit. 

 
Fig. 4  Grafisk bild Översikt resultatavsnitt A ‐ F 
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Resultatavsnitt A 
 
Process för utformandet av Pedagogiskt ställningstagande. 
Arbetslaget  diskuterade med  utgångspunkt  i  uppdraget  i  Lpo94  om  att  de  i  sin 
verksamhet ville skapa något nytt. Det innebar att pedagogerna inte bara ville bevara 
det  som  traditionellt  ansågs  vara  det  bästa  i  de  olika  verksamheterna  utan  också 
lyfta,  tydliggöra och nyskapa pedagogiken. Det skulle resultera  i ett arbetssätt som 
ger barnen möjlighet till olika former för lärande, vad avser såväl arbetsformer som 
material,    utifrån  vad  som  passar  just  dem  och  som  öppnar  upp  för  arbete  över 
åldersgränserna d v s mångfaldens pedagogik, där   arbetslaget använder sig av de 
olika professionerna och de olika verksamheternas specifika pedagogik.  
Arbetslaget diskuterade med utgångspunkt i tre frågeställningar: 
1.  Vilken  syn  har  du  på  barnet?  2.  Vilken  syn  har  du  på  lärandet?  3.  Vilken 
pedagogisk teori grundar du ditt pedagogiska tänkande på? 
Vid sammanställning av diskussionerna kring frågeställningarna enades 
pedagogerna om att redovisa detta i en grafisk bild. 
 

Fig.5  Grafisk bild över processen för utformandet av pedagogiskt ställningstagande.. 
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Den grafiska bilden visar att pedagogerna diskuterade efter principen ʺSkapa något 
nyttʺ och att det gav underrubrikerna 1. Barnet i centrum 2. Helheten i lärandet  
3. Interaktion. Ett centralt och gemensamt begrepp om de olika teoribildningarna har 
varit ett socialkonstruktuvistiskt synsätt vilket sammanfattas i rubriken interaktion.  
 
Nu formulerades och beskrevs tre huvudmoment, dess förankring i Lpo94 samt hur 
vi  skulle  nå  dessa  moment  i  verksamheten.  Den  vetenskapliga  bakgrunden  var 
densamma som  tidigare men hade kompletterats med studier av böcker,  rapporter 
och artiklar om forskning kring barns lärande och utveckling.  
 
Pedagogiskt ställningstagande Spår D. 
Pedagogerna på Spår D har gemensamt  formulerat och sammanfattat sina enskilda 
tankar och reflektioner kring de begrepp som  ligger till grund för den pedagogiska 
verksamheten  d  v  s  arbetslagets  egna  styrdokument.  De  tre  huvudmoment  som 
utgör det pedagogiska ställningstagandet är; 

• Social kompetens 
• Lärande och kunskapsbegrepp 
• Stimulerande lärandemiljö   

Inom  ovanstående  områden  studeras  i  denna  rapport  närmare;  lust  att  lära, 
individanpassning, möjlighet till variation i arbetsformer och material, aktivitet samt 
interaktion. 
Förankring i Lpo94, (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet)  samt  relevant  forskning  görs  till  de  olika  momenten  i  det 
pedagogiska ställningstagandet i Spår D. 
 

• Social kompetens 
 Eftersom vi vet att barn måste må bra och vara trygga för att kunna lära sig är det viktigt 
att lägga ner mycket arbete på det sociala klimatet i gruppen.  
Vi tror på lärande i samspel med andra och då måste barnen ha fått redskap för att fungera 
i sociala sammanhang (Personal Spår D). 

 
Enligt Säljö  (1999) är kommunikation och språkanvändning helt centrala och utgör 
länken  mellan  barnet  och  omgivningen  när  man  tittar  på  lärande  ur  ett 
sociokulturellt perspektiv.  Det är genom kommunikation med andra som barnet blir 
delaktig  i  hur människor  uppfattar  och  förklarar  företeelser  samt  hur  dess  egen 
kunskap ser ut. Han menade att barnet inte agerar ensamt, utan kommer in som ett 
slags  lärling  i sociala samspel. Skapande av mänskliga  föreställningar och kunskap 
och hur de förs vidare ses ske i ett socialt och kollektivt sammanhang.   
   
Social kompetens omfattar i detta arbete:       
empati, trygghet, gruppkänsla, respekt, jämställdhet. 
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Detta når arbetslaget genom: 
att alla barn och vuxna ska känna tillit och glädje, 
att alla har någon som man kan anförtro sig åt,  
att alla har rätten att tycka, 
att bli hörd för det” lilla” jag tycker, 
att känna sig delaktig i de beslut som tas så gott det går, 
att få vara den man är. 
 
 
Empati 
 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse  
(Lpo94 s.5).  

 
Empati omfattar i detta arbete att kunna sätta sig in i någon annans känslor, tankar 
och problem.  
Detta når arbetslaget genom att de vuxna visar medkänsla, bryr sig om barnen och 
varandra. Man uppmärksammar och  förstärker positiva beteenden genom att vara 
aktiva i processen. 
 
Trygghet 
 

Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet (Lpo94 s.7). 
 
Trygghet omfattar i detta arbete att våga vara sig själv och berätta det man tycker och 
tänker samt att våga agera inför gruppen.  
Detta når arbetslaget genom att bekräfta, berömma och respektera barnen. De vuxna 
är ärliga och trovärdiga i sitt agerande med barnen och varandra, visar känslor och 
är konsekventa i sitt uppträdande.  
 
Gruppkänsla 
 

Alla som arbetar i skolan skall: 
medverka  till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen (Lpo94 s.10). 

 
Gruppkänsla omfattar i detta arbete att barnen känner gemenskap med varandra och 
de vuxna.  
Detta når arbetslaget genom att arbeta mycket med gruppstärkande aktiviteter och 
lösa konflikter omedelbart. Man visar också barnen att de vuxna trivs och har roligt 
tillsammans och känner sig trygga i en gemenskap. 
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Respekt  
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter 
att  vara  en  levande  social  gemenskap  som  ger  trygghet  och  vilja  och  lust  att  lära 
(Lpo94, s.9). 
 

Respekt omfattar i detta arbete att acceptera andra som de är, 
att acceptera och respektera vad andra tycker och gör,  
att man lyssnar på varandra,  
att man respekterar andras intressen och behov. 
Detta når arbetslaget genom att alltid tydligt  i en gemensam diskussion påpeka det 
felaktiga i ett kränkande beteende av en annan person. Därmed värnas den enskildes 
integritet. De vuxna  lyssnar på barnen och varandra och  försöker  i görligaste mån 
visa respekt för barnen. 
 
Jämställdhet 
 

...verka    för  att  flickor  och  pojkar  får  lika  stort  inflytande  över  och  utrymme  i 
undervisningen (Lpo94, s.15). 
Det  sätt  på  vilket  flickor  och  pojkar  bemöts  och  bedöms  i  skolan  och  de  krav  och 
förväntningar  som  ställs  bidrar  till  att  forma  deras  uppfattningar  om  vad  som  är 
kvinnligt och manligt (Lpo94, s.6). 

 
Jämställdhet omfattar  i detta arbete att acceptera att flickor och pojkar är olika men 
lika värda samt att en del är tysta och andra pratiga men alla är lika värda.  
Detta når arbetslaget genom att  skapa utrymme  för alla olikheter, olika behov och 
intressen och genom att locka barnen att prova det som är olikt dem men samtidigt 
ge dem styrka i det som ligger nära dem själva. 
 

• Lärande och kunskapsbegrepp 
 Kunskap  är  inget  entydigt  begrepp. Kunskap  kommer  till  uttryck  i  olika  former  – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Skolans arbete måste  inriktas på att ge utrymme  för olika kunskapsformer 
och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo94,  s 8). 

 
En generell psykologisk regel för upparbetande av intresset är följande: 
För  att  ett  ämne  ska  intressera  oss  måste  det  hänga  samman  med  något  som 
intresserar  oss,  med  något  redan  känt  och  därtill  innehålla  några  nya 
verksamhetsformer….. 
Följaktligen måste  vi  för  att  sätta  detta  ämne  eller  denna  företeelse  i  ett  personligt 
förhållande  tilleleven, göra  studiet  av detta  till  elevens personliga  angelägenhet. Då 
kan vi vara säkra på framgång  (Lindqvist, 1999, s.58). 
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Istället  för  att  se  kunskap  som  en  substans  kan man  uppfatta  den  som  en  relation 
mellan  människan  och  världen.  Det  innebär  att  kunskap  ses  som  ett  uttryck  för 
människans  (elevens)  förhållande  till världen  snarare  än något  som  ska  tas  in  eller 
läras in (Carlgren & Marton, 2000, s. 195.). 

 
Vår främsta uppgift är att ge eleverna ”råg i ryggen”, en tro på sig själv, verktyg för 
att söka kunskaper och olika redovisningsformer. 
Det är viktigt att barnen får uppleva och utveckla olika uttrycksformer som stämmer 
med deras behov, intressen och färdigheter (Personal Spår D). 

 
Detta når arbetslaget genom att ge barnen en vid syn på kunskap, 
ge barnen en insikt i om vad de kan och vilka färdigheter de har, 
medvetandegör och lyfter barnens tysta kunskap, 
ge barnen möjlighet till lärande hela dagen, 
ge barnen förklaringar till varför deras lärande är viktigt och varför de lär sig, 
ge barnen en helhet i lärandet så att olika kunskaper relateras till varandra och får ett 
sammanhang, 
ge barnen tid till planering, utvärdering och reflektion. 
 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
skall  de  intellektuella  såväl  som  de  praktiska,  sinnliga  och  estetiska  aspekterna 
uppmärksammas.  Eleverna  skall  få  uppleva  olika  uttryck  för  kunskaper. De  ska  få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet.  En  harmonisk  utveckling  och  bildningsgång  omfattar  möjligheter  att 
pröva,  utforska,  tillägna  sig  och  gestalta  olika  kunskaper  och  erfarenheter  (Lpo94, 
s.8). 

 
• Stimulerande lärandemiljö 

Lpo94 föreskriver: 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (s.9). 
..se  till  att  alla  elever  oavsett  kön,  och  social  och  kulturell  bakgrund  får  ett  reellt 
inflytande  på  arbetssätt,  arbetsformer  och  undervisningens  innehåll,  samt  att  detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad (s.15). 
.. svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.. (s.16). 
 

Säljö  (2000) menade  att människan  utvecklar  och  använder  fysiska  och  språkliga 
redskap  och  samspelar med dessa  för  att  lära  och utvecklas. Vi menar  att  barnen 
måste  få  prova  olika  redskap  för  att  komma  vidare  i  sitt  lärande.  Vygotskij 
(Lindqvist, 1999) ansåg att läraren ska organisera den sociala miljön så att eleven kan 
vara aktiv. 
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Detta når arbetslaget genom: 
Glädje och lust 
Chans till utmaningar 
Ta vara på barnens initiativ och låta deras kommentarer och tankar styra samtal och 
lärande 
Mångfaldens pedagogik 
Helhetssyn på barnets lärande 
Hitta balans mellan trygghet och kontinuitet kontra flexibilitet i verksamheten 
Möjlighet till arbetsro 
Uppmuntran och bekräftelse 
 

Vi pedagoger deltar aktivt i alla lärandesituationer (d v s alltid), och är engagerade i 
barnen och deras lärande. Vi bekräftar barnen för det de kan och lyfter dem i ord och 
handling som personer (Personal Spår D). 
 

Glädje och lust 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära,  
utvecklar sitt eget sätt att lära (Lpo94, s.11). 

 
Detta når arbetslaget genom att vara goda föredömen i det dagliga arbetet genom att 
pedagogerna  visar  sann  och  uppriktig  glädje  i  sitt  arbete  med  barnen  och  i 
samarbetet med  varandra.  Ett  bra  lärande  klimat  skapas  när  man  visar  ett  eget 
intresse för att lära mer. Det är också viktigt att man visar tillfredställelse i att lära sig 
något  nytt  varje  dag  av  och med  varandra. Om man  dessutom  ger  utrymme  för 
humor och skratt mellan varandra blir även barnen glada. 
 
Chans till utmaningar 
 

Skolan  skall  bidra  till  att  elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära skall utgöra grund för undervisningen (Lpo94, s.11). 

 
Detta når arbetslaget genom att barnet  stimuleras att vidareutveckla  sitt kunnande 
och  sitt  tänkande genom nya upplevelser. Det  ska  få  chans  att bearbeta detta  och 
göra det  till  sitt. Pedagogerna  ska  inge  barnet mod  att  våga  pröva  nya  saker  och 
utmana sig själv. 
 
Mångfaldens pedagogik 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo94, s.7). 
Skolan ska  främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom  en  varierad  och  balanserad  sammansättning  av  innehåll  och 
arbetsformer. Gemensamma  erfarenheter  och den  sociala och  kulturella värld 
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som  skolan  utgör  skapar  utrymme  och  förutsättningar  för  ett  lärande  och 
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.  
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 
fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande (Lpo94, s.8). 

 
Detta når  arbetslaget genom  att barnet  får möta de  olika pedagogernas kunnande 
och  professionalism  i  sitt  dagliga  lärande.  Detta  innebär  att  barnets  behov  kan 
tillgodoses genom att man ser på barnet ur olika perspektiv och vägleder varandra i 
arbetet med barnet med samma målsättning. 
 
Helhetssyn på barnet 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla (Lpo94, s.6). 
 

Helhetssyn på barnet omfattar i detta arbete att arbetslaget ser alla egenskaper som 
finns hos barnet, de sociala, emotionella, motoriska och  intellektuella och att detta 
tillsammans gör individen till den personlighet den är. 
Detta når arbetslaget genom att anse att alla komponenterna är  lika viktiga  för det 
enskilda barnet men att de har olika stora behov och intressen vid olika tillfällen i sin 
utveckling. Detta kan man bättre  tillgodose genom att man är  flera pedagoger som 
möter barnet  i olika situationer under hela dagen vilket ger en mångfacetterad bild 
av barnet. 
 
Hitta balans mellan trygghet och kontinuitet kontra flexibilitet i verksamheten 
 
Detta  når  arbetslaget  genom  att  pedagogerna  måste  se  realistiskt  på  barnens 
lärandemiljö  så  att  den  är  i  överensstämmelse  med  det  pedagogiska 
ställningstagandet.  Det  innebär  att  vi  kontinuerligt  måste  utvärdera  barnets 
välbefinnande i verksamhetens organisation.  
 
Möjlighet till arbetsro 
 

Strävan skall vara att skapa de bästa betingelser för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling (Lpo94, s.9). 

Detta når arbetslaget genom att de  i sin verksamhet har många olika aktiviteter på 
gång  samtidigt.  För  att  tillgodose  barnens  olika  behov  är  det  av  största  vikt  att 
pedagogerna organiserar så att det finns arbetsplatser där man kan arbeta ostört. 
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Uppmuntran och bekräftelse 
 

Varje  elev har  rätt  att  i  skolan utvecklas,  känna växandets glädje  och  få  erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo94, s.9). 
 

Detta når arbetslaget genom att pedagogerna måste bemöda sig om att dagligen ”se” 
och prata med alla barnen. De tycker att det är viktigt att alla barn blir mottagna på 
ett personligt sätt . 
Under  dagen  är  det  viktigt  att  barnen  ofta  blir  bekräftade,  uppmuntrade  och 
uppmärksammade. För barnen är det av största vikt att veta att de vuxna tycker att 
de är ”vackra, kloka och intelligenta.” 
 
Resultatavsnitt B. 
 
Resultatredovisning  följer  den  grafiska  bilden  Genomförandeplan  Spår  D.  De 
grafiska bilderna för Steg 1‐4 visar var för sig en historisk bild av utvecklingsarbetet 
under ett verksamhetsår. I den sammanfattande löpande texten finns en redogörelse 
på hur detta utvecklingsarbete har påverkat och utformat verksamheten i dagsläget. I 
den löpande texten finns hänvisningar till de olika grafiska bilderna. 
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Fig. 6  Grafisk Översiktsbild av Steg 1. Året före projektets start. 
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Fig. 7  Grafisk bild över Steg 2. Projektets  år 1. 
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Fig. 8  Grafisk bild över Steg 3. Projektets år  2. 
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Fig. 9  Grafisk bild över Steg 4. Projektets år  3. 
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Pedagogisk utformning av verksamheten 
Med  det  pedagogiska  ställningstagandet  som  grund  har  vi  utformat  en  ganska 
flexibel verksamhet, med hjälp av totalintegreringens tre delar, som ska hjälpa oss att 
”Skapa  något  nytt”  och  förbättra  barnens  lärandemiljö  i  termer  av  lust  att  lära, 
individanpassning, möjlighet till variation i arbetsformer och material, aktivitet samt 
interaktion.  
 
Gruppindelningar 
Grunden  för  gruppindelningarna  har  vilat  på  barnens  sociala  relationer,  behov, 
intressen, analyser i språk och matematikutveckling samt vad som krävs för en god 
inlärningsmiljö  för  varje  enskilt  barn  (fig.7).  Förflyttningar mellan  grupperna  sker 
ibland  då  vi  och  barnet  ifråga  anser  att  det  gynnar  dess  sociala  och  skolistiska 
utveckling.  Barnet  tillhör  en  hemvistgrupp  med  ca  13‐18  barn  dit  de  går  varje 
morgon. En eller  två vuxna ansvarar mer  för en grupp. Samtidigt kan vi gå  in och 
arbeta med andra grupper under olika perioder så att vi behåller kontakten med alla 
barn.  Naturligtvis  har  vissa  barn  större  behov  av  kontinuitet  och  förutsägbarhet 
vilket vi tar hänsyn till när vi strukturerar vår verksamhet (fig.7). Det barnet ska då 
inte behöva t e x byta rum även om de andra deltagarna i gruppen får göra det. Det 
är  alltid  barnet/barnens  behov  som  ger  oss  ramarna  för  hur  vi  utformar 
verksamheten.  Detta  sätt  att  se  på  hemvistgruppen  skapar  goda  möjligheter  för 
individanpassning. 
 
Vi har  två  faddergrupper som vi kallar ”solar” och ”rosor”.  I dessa grupper har vi 
åldersblandat barnen och där har de sin fadder eller sitt syskon för att underlätta om 
vi vill använda dessa grupper för föräldramöten e t c. I dessa grupper arbetar vi mer 
under  hösten  som  fadderverksamhet  samt  en  gång  i  månaden  då  vi  har 
månadskalas.  På  gymnastiken  har  barnen  vissa  år  varit  indelade  i  pojk‐  och 
flickgrupper. Både  barnen  och  berörda pedagoger  har utvärderat det  som mycket 
bra. Andra år har barnen haft gymnastik  i hemvistgruppen  för att gruppens behov 
varit sådant. 
 
En  turbulent  hösttermin  1998  med  en  långtidssjukskrivning  och  en  tung  arbets‐
situation för arbetslaget gjorde att vi alla hade behov av lugn och stabilitet i början av 
vårterminen. Vi kände dock under våren 1999 att gruppkonstellationerna hade blivit 
alltför  statiska.  Under  höstterminen  1999  tog  vi  emot  15  nya  barn  samt  en  ny 
pedagog  i  vårt  arbetslag. Det  gjorde  att  vi  återigen  låste  grupperna  i  alltför  stor 
utsträckning. Även barnen har i intervjuer gett uttryck för att de vill arbeta mer med 
kompisar från de andra hemvistgrupperna (fig.8). Efter intervjuer och analyser (fig.8, 
9)  med  alla  barn  har  vi  skapat  arbetsgrupper  där  barnen  igår  ihop  från  olika 
hemvistgrupper  för  att  arbeta med  en  uppgift  i  svenska  eller matte. Den  otroliga 
stimulans som det ger både barn och pedagoger att arbeta med olika arbetsuppgifter 
i  blandade  grupper  utanför  sin  hemvistgrupp,  utan  att  för  den  skull  äventyra 
tryggheten och arbetsron, ger oss en vägvisare inför fortsatt arbete.  
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Detta arbetssätt ger oss möjlighet att  individanpassa  lärandet och barnen möjlighet 
att samarbeta oavsett vilken faktisk ålder de har eller vilken hemvistgrupp de tillhör. 
För  att  detta  ska  fungera  bra  krävs  naturligtvis  att  barnen  ska  vara  trygga med 
varandra och att det finns en vi‐känsla inom spåret. Detta arbetar vi mycket med. 
I vår strävan efter att erbjuda barnen en så bra verksamhet som möjligt är vi måna 
om att hitta en balans mellan  trygghet och kontinuitet kontra  flexibilitet och det är 
någonting vi ständigt arbetar hårt med. 
 
Integrering – att tänka utanför ramarna 
Föräldrarna och till viss mån även de äldre barnen verkar tillskriva hemvistgruppen 
en  alltför  stor  betydelse. Det  kan  bero på  att de  av  tradition  är  vana  klassen  som 
inlärningsgrupp men  kanske  också  för  att  vi  låste  fast  grupperna  alltför mycket 
under hösten. Det känns viktigt att få barnen att förstå att hemvistgrupperna inte är 
en grupp som de ska gå i hela sin skolgång. Däremot fungerar gruppen som trygghet 
eftersom de vet var de ska gå varje morgon. 
Det system där barnens föräldrar för sitt barn får välja inskrivning som sexåring eller 
sjuåring (se Uppdraget) kräver en dynamisk grupporganisation då man inte i förväg 
kan  veta  om  barnet  behöver nio  eller  tioårig  skolgång. De  sociala  kontakterna  för 
barnet är oerhört viktiga och vi har sett på andra spår som låst sina grupper att det 
blir mycket svårt att ändra skolår för ett eller flera barn eftersom det precis som i det 
gamla systemet ses som ett nederlag för barnet. 
Återigen, balansgången mellan  trygghet och kontinuitet kontra  flexibilitet är A och 
O. 
 
Att arbeta med att utveckla en ny verksamhet men samtidigt vara bunden till gamla 
strukturer  och  till  viss  del  beroende  av  en  större  organisation  kräver  förstås 
nytänkande och mod (fig.8). 
Det första problemet som uppstod under hösten 1999 och som tvingade oss att tänka 
utanför de gamla ramarna var ”treornas” slöjd. Vi hade många barn som gick tredje 
året,  vanliga  treor,  en  del  åttaåringar  som  varit  inskrivna  från  första  dagen  samt 
andra som  teoretiskt gick sitt andra år men  i  jämförelse med nyss nämnda barn är 
minst lika kapabla till att ha slöjd. 
Varför skulle vi göra skillnad nu när vi i andra fall låter barnens behov och intresse 
styra så mycket det går? Kunde vi erbjuda alla dessa tvåor och treor slöjd? 
Efter samtal med vår rektor och våra slöjdlärare beslöt vi att erbjuda alla barn som 
börjat  vårt  första  år  d  v  s  tvåor,  inskrivna  treor  samt  treor  slöjd,  då  en  ur  vårt 
arbetslag skulle följa med barnen till slöjden och förstärka med en pedagog där. 
Samma problematik gällde  längre skoldag  för  treorna. Vi beslöt att erbjuda barnen 
även detta eftersom det stämmer med vårt pedagogiska ställningstagande. 
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Arbetstid och planeringstid 
Som  en  del  av  hur  vi  ser  på  en  stimulerande  lärandemiljö  (se  pedagogiskt 
ställningstagande)  ingår att alla pedagoger, utifrån sin egen kompetens, har ansvar 
för  hela dagen  och  hela  barnet  (fig.6).  I praktiken  innebär det  att den  som  lägger 
schemat  i vårt arbetslag utgått  från när det är mest barn och vilka aktiviteter  som 
kräver många vuxna. Vi delar alla på ansvaret för barnen och hela verksamheten och 
deltar  i alla delar av verksamheten  enligt  ett  schema. Det  innebär att  förskollärare 
såväl som fritidspedagoger och grundskollärare aktivt planerar och arbetar med barn 
i  olika  åldrar  under  den  samlade  skoldagen  samt  under  fritidstiden.  Tillsammans 
täcker vi dagen från kl. 7.30 till 17.00. Tiden före och efter detta arbetar vi ihop med 
övriga spår på skolan.  
 
Vi har en och en halv timme gemensam planeringstid i veckan då vi alla är samlade. 
Under denna gemensamma planeringstid har vi  tydligt märkt värdet  i att ha olika 
professioner. Vi är varandras mentorer utifrån vår egen kompetens. 
 
Under  olika  perioder  av  sjukdom  eller  annan  frånvaro  av  någon  pedagog  i 
arbetslaget har vi i tron att vi värnade verksamheten inte tagit in vikarier fullt ut eller 
ändrat våra egna scheman för ofta. Detta har vi med tiden lärt oss får konsekvenser 
för  det  pedagogiska  arbetet  eftersom  planeringstid  går  förlorad,  pedagoger  blir 
uttröttade, fritidstiden blir lidande e t c (fig.7). 
 
Ständig  utvärdering  av  vårt  arbete med  barnen  visar  hela  tiden  på  nya  behov  i 
verksamheten och det föranleder många förändringar i våra arbetstider och vår tid i 
barngrupp  (fig.7). Alla pedagoger är  införstådda med detta och att det alltid  tar en 
viss  tid  på  hösten  innan  grundschemana  för  barnen  och  pedagogerna  fungerar. 
Utifrån detta schema kan vi sen göra mindre ändringar när verksamheten så kräver. 
 
Dokumentation/ Analyser/ Utvecklingssamtal 
I  vårt  pedagogiska  ställningstagande  har  vi  noga  beskrivit  vår  syn  på  barnet  och 
lärandet. För att kunna möta det enskilda barnet måste vi noga  ta  reda på var det 
befinner  sig,  vad  gäller  social  kompetens  såväl  som  språklig  och  matematisk 
utveckling. Vi gör regelbundet  intervjuer och analyser med barnen och  för att göra 
det så smidigt som möjligt intervjuar och analyserar vi ett antal barn var. Dessa barn 
är våra  ”ansvarsbarn”  och dem har vi  också utvecklings  samtal med  (fig.8). Vi  är 
dock noga med att genomföra  intervjuer och analyser på samma sätt, och att delge 
varandra resultaten, eftersom det är viktigt att alla föräldrar får veta likvärdiga saker 
om sina barn oavsett vem som håller i utvecklingssamtalet. All dokumentation kring 
barnet samlar vi i en för barnet privat pärm som barn och föräldrar kan ta del av. 
I  och med  att  barnen  är  aktiva  i  sitt  kunskapsskapande  och  tillverkar  det mesta 
materialet själva så blir det i sig självt en dokumentation av deras arbete.  
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Vi  arbetar med  att  synliggöra  barnets  lärandeprocess.  Barnet  ska  själv  lära  sig  se 
vilka  framsteg  han/hon  har  gjort,  vad  han/hon  är  duktig  på  och  i  samråd  med 
pedagogen  se  hur  man  kan  gå  vidare  (fig.9).  Interaktionen  mellan  barnen  samt 
mellan barn och vuxna i samtalet kring lärandet gör att barnet äger insikt om sitt eget 
lärande och vilka  faktorer  som  främjar  just hans/hennes  lärande och därmed ökar 
barnen  tilltron  till  sin  egen  förmåga. Genom  att  arbetsformer  såväl  som material 
varierar  är  det  extra  viktigt  att  arbetet  finns  dokumenterat  så  att man  kan  följa 
barnen  utveckling  och  arbetsgång.  För  att  utvecklingssamtalet  ska  stödja  barnets 
utveckling  har  vi  lagt  de mer  i  början  av  höstterminen. De  uppföljande  samtalen 
kommer  sedan  fortlöpande  under  året  för  att  tillsammans med  barn  och  förälder 
stämma  av  om  barnet  fått möjlighet  att  arbeta med  sina utvecklingsområden,  hur 
arbetet har fungerat samt hur barnet ska gå vidare.  
 
Temaarbeten och projektarbeten 
Vi  har  tidigare  provat  olika  former  av  tema‐  och  projektarbeten. Vi  har  arbetat  i 
åldersblandade  intressegrupper  tvärs  över  spåret,  i mindre  grupper  utifrån  olika 
arbetsuppgifter e t c.  Både barnen och pedagogerna har utvärderat dessa former och 
funnit att det arbetssätt då en pedagog  frigörs och arbetar med en grupp under en 
kortare tid t e x en till två veckor har fungerat bäst. Både barnen och pedagogen får 
då känna tillfredsställelsen i att fördjupa sig i och arbeta färdigt med en sak under en 
sammanhängande period (fig.9). Vilken gruppkonstellation man ska arbeta  i är  inte 
givet men  de  allra  första  gångerna  då  barnen  lär  sig  arbetssättet  kan  den  trygga 
hemvistgruppen vara bra grupp. Inom det arbetet får barnen försöka få med sitt egna 
intresseområde inom temats ram. 
 
Fritidstiden 
Alla pedagoger deltar  i  alla  olika delar under dagen med barnen utifrån  sin  egen 
kompetens  så  även  på  Fritidstid.  De  två  fritidspedagogerna  är  mentorer  för 
fritidsverksamheten och förskollärarna har ansvaret för att lyfta leken. 
Utifrån de samtal arbetslaget haft om fritidstiden (fig.9) görs en grovplanering och en 
fritidspedagog  får  huvudansvaret  för  att  ta  fram material,  beskrivningar  e  t  c  till 
olika aktiviteter för att sedan informera oss övriga om aktuella aktiviteter.  
För  att  lyfta  fritidsaktiviteterna  bestämmer  de  som  arbetar  tillsammans  under 
eftermiddag på fritids vem som bedriver en planerad verksamhet och vem som finns 
till hands för fria aktiviteter, lämnar över till föräldrar etc. 
Det är viktigt att barnen ibland har möjlighet att börja / fortsätta sitt skolarbete före / 
efter samlade skoldagen om de så vill. 
 
Föräldrasamverkan 
När vi startade vår verksamhet var vi mycket noga med att skapa en god relation till 
alla föräldrar (fig.6). Vi ville att de och deras barn skulle känna sig välkomna hos oss 
och  att  de  alltid  skulle  kunna  komma  till  oss  med  sina  funderingar  kring 
verksamheten  och  sitt  barn.  Vi  har  velat  skapa  en  prestigelös  relation  med 
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föräldrarna där vårt motto varit att varje  förälders och barns  tankar och upplevelse 
kring sin situation hos oss ska tas på största allvar och mötas med största respekt. Vi 
kan  alltid  lyssna  och  ta  till  oss  av deras budskap,  ta med  oss det  till diskussion  i 
arbetslaget där problemet  lyfts och vi  söker bästa möjliga  lösningar  för alla parter. 
Det har varit viktigt  för  oss  att  ge  av  oss  själva  till  föräldrarna  likväl  som barnen 
eftersom det också kommer  svåra  situationer  ibland då det  är bra  att man känner 
varandra och har förtroende och tillit till varandra. 
 
Målen med vår föräldrasamverkan är: 
• Respekt för föräldrars tankar och känslor. 
• Öppenhet i verksamheten för föräldrarna. 
• Tillhörighet och delaktighet för föräldrarna  
 
Vi har valt att oftast träffa hela spårets föräldrar tillsammans med alla pedagoger en 
stund för att betona gemenskapen och samhörigheten i spåret och sedan har vi delat 
oss i mindre grupper beroende på innehåll (fig.8). 
Nedan följer några av de olika sätt vi haft föräldrasamverkan på och vad som varit 
syftet med just den form av samverkan.  
 
• Ett första föräldramöte där vi pedagoger och rektor medverkade för att svara på 

frågor om  formen av organisation och vad detta skulle komma att  innebära  för 
barnen. På detta möte var det mycket frågor kring inskrivning av sexåringar och 
vad den reella skillnaden skulle komma att bli för de barn som var inskrivna som 
sexåringar och de som inte var det. Vår fasta övertygelse om att vi skulle klara att 
forma denna verksamhet till en vinst för varje barn gjorde att vi kunde lugna de 
oroliga  föräldrarna  och  skapa  tillit  till  oss  som  pedagoger.  På  detta  möte 
presenterade  vi  även  vårt  pedagogiska  ställningstagande,  grunden  för  hur  vi 
utformat verksamheten och arbetat med barnen.  

• Informationskväll om vårt sätt arbeta mer i detalj. Vi visade exempel på svenska 
och matematikarbeten, hur vi  tänker kring att barnen ska  ta eget ansvar  för sitt 
lärande, diskussioner kring  lekens betydelse  för  lärandet, balansen  i att barnens 
intressen och behov styr utan att det blir en svag struktur i arbetet, vad vi menar 
med  individanpassat  lärande d v s att vi aldrig kan utgå  från annat än det som 
barnen  redan  kan. På detta möte  blev det många  fina diskussioner  och  vi  fick 
möjlighet att räta ut många frågetecken kring lärandeprocesser och lärandemiljö. 

• Arbetskvällar  på  hösten  för  nya  föräldrar  då  de  tillverkat  tapetböcker  till  sina 
barn. Bra samarbete i små grupper , tid för samtal och att lära känna varandra. 

• Informationskvällar  då  föräldrarna  fick  en djupare  inblick  i  hur  vi  arbetar  och 
senaste  forskningen  som  stödjer  vårt  arbete  i  t  e  x  svenska  och  matte. 
Diskussioner och möjlighet att svara på frågor. Dessa  informationskvällar har vi 
vidareutvecklat  och  nu  har  vi  de  som  ”workshopskvällar”  då  föräldrarna  får 
möjlighet att arbeta med det material som barnen gör i olika ämnen och samtidigt 
få lite information om varför vi valt att arbeta på detta sätt. Föräldrarna har även 
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utvärderat  vår  verksamhet  under  dessa  kvällar  i  mindre,  diskussionsvänliga 
grupper. 

• Varje höst har vi mottagarsamtal med de nya barnens föräldrar. En viktig stund 
att lämna över information till oss som barnen inte behöver veta eller höra samt 
tillfälle för oss att utveckla en personlig relation med varje förälder och möta just 
deras funderingar. 

• Många olika ”happeningtillfällen”  t e x allhelgonafest, våffelfest, då  föräldrarna 
varit  inbjudna under eftermiddagstid  (drop  in) eller kvällstid  för att se barnens 
redovisningar  och  utställningar, mingla med  varandra  och  äta  nåt.  Detta  har 
också utvecklats och vi har nu haft föräldracafé och loppmarknad i samband med 
barnens  fest  en  fredagskväll  vilket  var mycket  uppskattat  och med  100 %  ‐ig 
närvaro  i  föräldragruppen.  Rena  redovisningstillfällen  då  barnen  deltagit  på 
kvällstid har vi också haft bl a  redovisning av musikteaterprojekt av olika  slag, 
videoupptagningar av kortare tematiska redovisningar e t c . 

 
Pedagogroll i förändring 
Yrkesrollen  är  mycket  förändrad  upplever  samtliga  pedagoger  och  ser  den 
integrerade yrkesrollen  som ett absolut måste  för att verksamheten  ska vara  i  linje 
med  det  gemensamma  pedagogiska  ställningstagandet.  Alla  ser  sig  som 
reflekterande  lärande  praktiker  som  ständigt  tänker,  reflekterar,  utvärderar, 
analyserar  och  agerar  för  en  successiv  vidareutveckling  av  verksamheten 
tillsammans (fig.6). 
 
När  vi  har  reflekterat  över  på  vilket  sätt  vi  har  förändrats  och  utvecklats  i  våra 
pedagogroller har vi kunnat hitta flera gemensamma drag. Här nedan följer några av 
dem: 
 
• Genom  mentorskap  och  gemensamt  reflekterande  ger  arbetslaget  möjlighet, 

utrymme  och  förtroende  att  förfina  och  utveckla  kunskaper,  erfarenheter  och 
egenskaper.  

• Vi får/ger feedback på det vi gör tack vare det prestigelösa förhållningssätt vi har 
till varandra och våra olika professioner. 

• Mentorskapet, det gemensamma reflekterandet och det delade ansvaret  för hela 
dagen ger en mer nyanserad och mångfacetterad bild av verksamheten och varje 
barns behov.  

• Vi känner att vi har mer att erbjuda varje barn när vi är ett arbetslag med olika 
kompetenser. 

• Det  är  ytterst  viktigt  att  kunna  dela  ansvaret med  andra  pedagoger  eftersom 
arbetssituationen ofta är krävande.  
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Vår gemensamma planeringstid ägnar vi i huvudsak åt reflektion över vissa delar av 
verksamheten eller kring barnen. Det har visat sig att vi alla i vårt eget reflekterande 
ofta har aktualiserat  liknande frågeställningar som vi  lyfter fram  just då. Det är vid 
dessa planeringstillfällen som vi tycker att vårt mentorskap  (fig.7)  för varandra blir 
som  tydligast och vi kan  lyfta  fram och diskutera det pedagogiska och didaktiska 
arbetet (fig.9). Det är också då vi får chans att diskutera våra olika infallsvinklar och 
sätt att se på en aktuell frågeställning, situation eller enskilt barns utveckling. Det är i 
dessa möten   vi så starkt känner att vi utvecklas    i vår egen yrkesroll  likväl som vi 
blir berikade av varandra. 
 
Resultatavsnitt C. 
 
Intervjuerna med  barnen  har  haft  specifika  frågeställningar med  en manual.  Vid 
barnintervjuerna har man först gjort en introduktion (Procedur) som sedan följts av 
frågeställningen. Till de  olika  frågeställningarna har  försökspersonerna  ibland gett 
mer  än  ett  svarsalternativ.  Därför  stämmer  ej  antalet  svarsalternativ med  antalet 
försökspersoner. 
 
Fråga: Vilka olika fröknar tror du att det finns här på Spår D? 
• Vanliga fröknar.                 7st 
• Ämneslärare ( tex. mattefröken)            5st 
• Specificerat pedagogerna enligt profession          7st 
 
Fråga: Vad  tror du  att  fröknarna på Spår D  är? Vad  tror du  att  t  ex?  jag  är  för  en  sorts 
fröken? 
• Sorterar in pedagogerna efter vilka ämnen de arbetar med &  fritids   4st 
• Gissar vilken profession pedagogerna har           7st 
• Delar in pedagogerna efter arbete med äldre eller yngre barn     6st 
 
Fråga: Har du tänkt på om barnen i dina arbetsgrupper är i olika åldrar? 
• Ja.                      3st 
• Nej.                    6st 
• Ibland                    3st 
 
Fråga: Varför tror du att det är så? 
• Vet inte.                    2st 
• Man har samma jobb.                4st 
• Man har möjlighet att jobba med den man jobbar bra med och får mer 

kompisar                   9st 
• Man lär sig olika fort / har kommit olika långt        6st 
• Man får möjlighet att göra klart            4st. 
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Fråga: Hur tycker du att det fungerar? 
• Bra                    12st 
 
Fråga: Kan du berätta och beskriva om något arbete du gör? 
• Ja.                      12st 
 
Fråga: På vilket sätt arbetar du där? Ge exempel på olika arbeten och hur du startade. 
• Beskrev mycket ingående arbetsformerna i de olika grupperingarna.  12st 
• Redogjorde för arbetssättet  från konkret till abstrakt      12st 
• Arbetar på många olika sätt inom samma arbetsområde.       12st 
• Tar upp interaktionen (samarbetet) som en beskrivning på hur.    12st 
 
Fråga: Tänkte du att det skulle vara så  här i skolan? 
• Ja                      1st 
• Nej                     11st  
 
Fråga: Hur tänkte du att det skulle vara i skolan? 
• Sitta stilla och arbeta i böcker.             7st 
• Att det skulle vara svårt/ inte hinna med/ rädd att göra fel    5st 
• Att det skulle vara klasser              2st 
• Trodde inte att man skulle få arbeta på så många olika sätt    5st 
• Trodde inte att man skulle få jobba med så svåra saker      2st 
 
Några av barnen ( 4st) har kommit till Spår D efter att ha gått några år i annan 
skolform och de fick ytterligare frågeställningar av jämförande karaktär.  
 
Fråga: Vad var det som kändes annorlunda när du började här? 
• Annorlunda miljö                1st 
• Färre böcker här och man jobbar på så många olika sätt      4st 
• Inga klasser  för här spelar åldern ingen roll         3st 
• Där fick man bara sitta på sin plats och skriva        1st 
• Matten är annorlunda här.              4st 
 
Fråga: Hur kändes det att arbeta i de olika ämnena 
• Den frågan behövde aldrig ställas eftersom de spontant berättade om det i förra  

frågeställningen             
Fråga: Hur känns det nu? 
• Bra                    3st 
• Jag har vant mig                 1st 
 



 39

Fråga: Är det någon skillnad i sätten att arbeta? 
• Ja                       4st 
 
Intervjuerna av barnen visar : 
1. Att de inte upplever att pedagoger bara arbetar med yrkesspecifika uppgifter. 
2. Att de upplever pedagogernas professioner relaterade till de olika arbetsgrupper 

som de arbetar i oavsett ämne. 
3. Att de upplever arbetssättet positivt för att såväl arbetsformer som material 

varierar. 
4. Att de upplever åldersintegreringen positivt både i leken och i lärandesituationer. 
5. Att de upplever att de har lärt sig så många olika saker. 
 
Resultatavsnitt D. 
 
Pedagogernas syn på totalintegreringens effekter på barnens lärandemiljö vad avser 
lust att  lära,  individanpassning, möjlighet  till variation  i arbetsformer och material, 
aktivitet samt interaktion. Resultatet presenteras utifrån totalintegreringens tre delar;  
pedagoger med olika profession, barn  i olika åldrar samt de olika verksamheternas 
specifika pedagogik. 
Här följer en sammanfattning i punktform samt några citat från pedagogernas texter. 
 
Fråga: Hur ser du på totalintegreringens tre delar i relation till barnens lärandemiljö? 
 
Pedagoger med olika professioner. 
• Arbetslagets  styrka  ligger  i  att  vi  startade  med  att  skriva  ett  gemensamt 

pedagogiskt  ställningstagande  som  skulle  vara  grunden  för  vårt  arbete.  Det 
innebar  att  vi  för  föräldrarna  kunde  visa  på  verksamhetens  organisation  och 
innehåll 

• De olika professionerna inom arbetslaget är en tillgång som berikar arbetsmiljön 
och  lärandet  för  såväl  barn  som  vuxna.  Hela  arbetslaget  anser  att  de  olika 
professionerna tillsammans gör så att verksamheten har ett helhetsperspektiv på 
barn, innehåll och organisation. 

• Det ger ett gemensamt lärande genom interaktion mellan barn – vuxna,  
      barn – barn och vuxna ‐  vuxna  som  pågår under hela dagen. 
• Det ger möjligheter till ett mentorskap som är baserat på varje persons kunskaper 

och  intressen utöver sin profession. Detta bidrar  till att vi pedagoger bättre kan 
väcka  intresse  och  skapa mer  lustfyllt  lärande  för  barnen  genom  att  vi  själva 
känner lust och glädje. 

• Arbetslagets  konstellation  ger  möjligheter  till  att  mångfaldens  pedagogik 
påverkar verksamheten. 
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Citat:  Att  ju mer  förtroende man  får,  ju mer av ens dolda kompetenser kommer  fram 
och föder ny kunskap om en själv om att man faktiskt kan en hel del. Tack Spår 
D, för det! 

    
  Vi lär oss otroligt mycket av varandra i arbetslaget och vi har faktiskt fått ändra 

på oss i vissa avseenden 
 
  Min egen profession klargörs och jag tvingas tänka vad jag vill och vad som är 

min styrka. 
 
  Det är i själva mötet i ”tänket” och reflekterandet som vi skapar något nytt. 
 

Barn i olika åldrar 
• Det enskilda barnets intressen och behov är det som styr verksamhetens innehåll 

och organisation i överensstämmelse med de styrdokument som vi har. Detta är 
även utgångspunkten  för de  arbetsgrupper  som bildas. Dessa  arbetsgrupper  är 
inte statiska 

• Interaktionen mellan barnen ger en större tolerans för mångfalden i lärandet. 
• De  vuxna  respekterar  barnens  olika  möjligheter  till  lärande  och  stimulerar 

lärandet genom möjlighet till variation i arbetsformer och material.  
• Barnen  får  lust att  lära när de vistas  i en kreativ och  lustfylld  lärandemiljö där 

andra barn visar på möjligheter i lärandet. 
• Barnen  kan  ”klä  sin  kunskap  i  ord”  för  andra  barn  och  då  blir  lärandet  och 

kunskapen synlig. 
• Barnen får större möjlighet att hitta lek‐ och arbetskompisar som passar dem när 

faktisk ålder inte spelar någon större roll. 
 
Citat:   Vi  tar  avstånd  från  begreppet  åldersblandat  utan  använder  oss  av  definitionen 

åldersintegrerat. 
  En totalintegrerad verksamhet handlar inte om att man blandar barnen i absurdum 

utan det viktiga är det enskilda barnets behov.  
   

Barn  tar hand  om varandra  och  leker med varandra  oavsett  ålder. De  respekterar 
varandra  och  varandras arbeten.  
 
Olika åldrar ökar aspekten av hur olika vi lär oss. 

 
 De olika verksamheternas specifika pedagogik. 
• Hela  arbetslaget  anser  att  begreppet  ”Skapa  något  nytt”  har  varit möjligt  att 

genomföra för att de startade planeringen av verksamheten med att formulera ett 
gemensamt pedagogiskt ställningstagande. Detta är den ”Röda  tråden” som har 
genomslagskraft i helheten i verksamheten för både barn och vuxna.  



 41

• ”Skapa något nytt”  innebär att arbetslaget  fungerar prestigelöst mellan de olika 
professionerna  och  att man  istället prioriterar  respekt, uppmuntran,  tillit,  egna 
initiativ, ansvarstagande, mentorskap och  framför allt att visa uppskattning  för 
andras kunnande. 

• Barnen får möta de olika pedagogerna under hela dagen vilket ger möjligheter till 
att  erbjuda många  olika  arbetssätt  och  varierat  arbetsmaterial  som  berikar  och 
stimulerar  barnets  lärande  under  hela  dagen.  Det  anser  vi  vara mångfaldens 
pedagogik. 

• Det finns inga begränsningar för när lärandet sker utan verksamheten ska bygger 
på helheten i lärandet i alla verksamheter. 
 

Citat:   Lek, praktiskt arbete,  faktasökande och kommunikation blir en helhet  i lärandet, en 
verklig och tillgänglig väg till att nå kunskap. 
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Resultatavsnitt E. 
 
Gruppintervjun gjordes som en diskussion där man förde analytiska anteckningar 
som sedan sammanställdes för kommande läsårs arbete. 
Frågeställningarna som låg till grund för gruppintevjun var: 
Fråga: Kan du alla delmoment i vårt Pedagogiska ställningstagande? 
Fråga: Vad anser du att vi måste förbättra i vår verksamhet utifrån vårt pedagogiska 
ställningstagande? 
Fråga: Hur skall detta förbättringsarbete ske? 
Fråga: Hur fungerar våra planeringstider? 
Fråga: Hur fungerar mentorskapet mellan pedagogerna? 
Fråga: Hur fungerar vår långtidsplanering? 
Fråga: Vilka är dina specifika kunskaper som du vill ska användas bättre? 
Fråga: Vilka behov av utvärdering har vi? 
         
 
 
 
             
 
 
 
 
 

 
         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 10 
Grafisk bild av en sammanfattning över vad som framkommit vid gruppintervju med pedagogerna.
   

Steg 5  Implementering av steg 4. 
Spår D:s femte verksamhetsår 

Klargöra problemställningen.  
Vad vill man förändra? 

Vidareutveckling av verksamheten med lokala och 
nationella styrdokument, Lpo 94, som ba s för en 
totalintegrering: 
- pedagogiken och didaktiken. 
- samarbete med förskolan samt äldsta barnen på 
skolan. 
- utvärdering med hjälp av nationella prov. 

Fakta och analys. 
Beskrivning och kritisk analys. 

Utvärdering av verksamheten som helhet 
- Pedagogiskt ställningstagande. 
- Användning av pedagogernas olika 

professioner. 
- Information till föräldrarna för barnen i ”nya 

basen” för Spår D. 
- Samarbete och gemenskap i föräldragruppen. 
- Mentorskapet.

Handlingsplan - Samverkan mellan barnen i ”nya basen” 
- Vidareutveckling och ett utökat användande av 

pedagogernas olika professioner. 
- Intensifiera samarbete med föräldrarna genom 

kontinuerlig information om det pedagogiska 
ställningstagandet och arbetssättet. 

- Vidareutveckla mentorskapet mellan 
pedagogerna. 

- Samarbetsformer med förskolan. 
- Samarbetsformer med övriga spår på skolan. 
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Resultatavsnitt F 
 
Intervjuerna med föräldrarna gjordes i tre slumpvist utvalda grupper. 
En  pedagog  ur  arbetslaget  introducerade  tillvägagångssättet  för  intervjuerna  och 
hade möjlighet  att  få  föräldrarna  att  förklara  sina  tankar. Pedagogen  gjorde  också 
minnesanteckningar kring diskussionerna som uppstod i de olika föräldragrupperna. 
Frågeställningarna presenterades som rubriker på en poster, en sorts väggtidning där 
föräldrarna ombads  skriva ner  reflektioner/tankar kring  följande  frågor med  fokus 
på barnens lärande. 
Fråga: Spår Ds arbetssätt?  
Fråga: Åldersintegrering? 
Fråga: Utvecklingssamtal? 
Fråga: Föräldrasamverkan? 
Fråga: Fritidstiden? 
 
 

Fig. 11 Den grafiska bilden visar en sammanställning av resultatet  från  intervjuer med   de 
tre föräldragrupperna  under respektive frågeställning. 

Åldersintegrering?
Ett ”åldersblandat” synsätt i stället för 
strikt åldersindelat var positivt. 
Positivt att de yngre barnen inte är rädda 
för de äldre. De känner och leker med 
varandra över åldersgränserna. En stor 
social trygghet. 
Bra med den sociala kontrollen på vårt 
spår. 
Stora barnens utemiljö blir mer lekfylld 
men måste stimuleras. 
Svårigheter att byta grupp? 
Hur mycket arbete sker i tvärgrupper? 
Hur fungerar det? 
Finns det risk för anonymitet för 
föräldrar eller barn? Hur motverka 
detta? 

Fritidstiden?
Grovplanering för fritids mer tillgänglig. 
Utflykter i mindre grupper utifrån 
barnen önskemål. 
Jobbigt med ”annat” folk  
(kombinationstjänster mellan spåren etc.)  
på fritids. 

Spår Ds arbetssätt? 
Bra arbetsmetoder. 
Bra redovisningar. 
Bra veckobrev. 
Stimulerande hemuppgifter. 
Bra arbete med barnens sociala 
kompetens. 
Önskan om att få ta mer del av 
skolarbetet 
Bra dokumentation kring barnens 
arbete och lärande. 
Hur kan barnen ta mer eget ansvar? 

Utvecklingssamtal? 
Svårt att uttala sig eftersom man inte 
har så mycket att jämför med.  

Föräldrasamverkan? 
Hur hanterar man den växande 
föräldragruppen? 
Bra med extra möte för de nya 
föräldrarna. 
Samverkan genom t ex 
hemuppgifter ett konkret sätt att ta 
del av lärandet. 
Arbetskväll för föräldrar, barn och 
ped. för  att rusta skolgården 
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DISKUSSION 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Hela  arbetslaget  har  varit  deltagande  forskare  i  undersökningen  och  har  därmed 
kunnat  kombinera  forskningsuppgiften  med  sitt  dagliga  arbete  med  en 
totalintegrering  av  förskoleklass,  skola  och  fritidshem.  Arbetslaget  har  då 
tillsammans  kunnat  upptäcka,  analysera  och  notera  såväl  organisatoriska  som 
pedagogiska problemställningar. Ur den mängd data som man får skriver man nya 
formuleringar och idéer som är utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vilket innebär 
att  själva  forskningsprocessen  är  en  växelverkan  av  empiriskt  kunskapssökande, 
utvärderingar  och  analyser. Naturligtvis  är  närheten  till  empirin  både  av  negativ 
som positiv karaktär om man inte distanserar sig vid analyserna och bemödar sig om 
att inta en neutral roll. Det är inte enkelt och man är aldrig helt objektiv. Ett sätt att 
försöka hålla distans till resultaten är att varje deltagare i arbetslaget för individuella 
anteckningar  över  reflektioner,  utvärderingar  och  analyser. Därefter  sammanfattar 
man  hela  arbetslagets  noteringar  och  gemensamt  avgör  man  relevansen  i  det 
sammanställda. Sammanfattningen av resultatet av problemställningen sätts relation 
till  handlingsplanen  vid  det  aktuella  tillfället.  Det  resulterar  i  sin  tur  till 
implementering  samt  en  ny  handlingsplan.  Även  barnens  och  föräldrarnas 
utvärderingar har sammanställt och satts i relation till handlingsplanen vilket gör att 
problemställningen setts ur flera synvinklar. 
Naturligtvis  är  det  möjligt  att  vara  en  forskare  som  regelbundet  kommer  och 
intervjuar arbetslaget och utifrån det sammanställer resultatet men då kan man missa 
det  som  kännetecknar  kvalitativ  forskning  nämligen  ömsesidig  tillit  och  förståelse 
mellan  forskare  och  undersökningsgrupp.  Eftersom  resultatet  i  den  kvalitativa 
forskningen bygger på en växelverkan mellan  teori och empiri och mellan  forskare 
och undersökningspersoner är denna form någorlunda reliabel för undersökningen. 
Svensson & Starrin  (1996)  skriver att  i  en kvalitativ  studie är  reliabilitetsbegreppet 
mer sammanflätat med validitetsbegreppet och kan inte studeras enskilt om man gör 
kvalitativa studier. 
 
Fielding  &  Fielding  (1986)  menar  att  en  noggrann  kombination  av  teorier  och 
metoder med utgångspunkt i studiens syfte och med målsättning att få en bättre och 
mer insiktsfull analys och inte med syfte att få fram en objektiv sanning ger en god 
validitet  i  en  kvalitativ  studie.  Om  man  ser  till  hur  validiteten  i  aspekterna 
undersökningsuppläggningen,  datainsamlingen,  analys  av  data,  och  resultat  är 
gjorda  i  denna  studie    följer  de  anvisningar  och  förslag  som  är  beskrivna  för  en 
kvalitativ studie. 
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Maxwell (1992) fann att det är fem typer av validitet som kan användas i studier där 
kvalitativ  metod  och  analys  tillämpas;  beskrivande,  tolkande,  teoretisk, 
generaliserbar  och  värderande  och  det  är  inte  klart  och  tydligt  avgränsande  från 
varandra. Resultaten  i undersökningen  är meningsfulla och belysande  till det  som 
studerats  och det  är  generaliserbart  såtillvida  att  ett det  är  ett  tänkbart utfall  i  en 
liknande  grupp  med  likartade  förutsättningar.  Däremot  är  inte  tidsaspekten 
jämförbar då människor  reagerar  olika  inför  förändringar. Målet  är  att  få  fram  en 
förståelse för det syfte som studerats. Då detta är gjort i denna studie kan man anse 
att  validiteten  i  ovan  tidigare nämnda  aspekter  är  tillfredsställande  och  korrelerar 
med  reabiliteten  i  undersökningen.  I  denna  är  flera  former  av  validering  utförd 
såsom triangulering och feedback av intervjupersonerna. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatavsnitt A visar arbetslaget process för utformandet av det första pedagogiska 
ställningstagandet  samt  dokumentet  ”Pedagogiskt  ställningstagande”  i  sin  helhet. 
Arbetslagets första formulerade pedagogiska ställningstagande (Bil.1) gjordes  innan 
projektet startade i maj 1997. 
Vid  en  jämförande  analys  av  resultatavsnitt  A  och  det  första  pedagogiska 
ställningstagandet visar att rubriken ”växa i lärandet” byts ut till ”Skapa något nytt” 
med de tre underrubrikerna Barnet i centrum, Helheten i lärandet samt Interaktion. 
Det  första  pedagogiska  ställningstagandet  är  mer  av  en  inventeringskarta  kring 
teoribildning  och  konsekvenser  av  denna  teoribildning. Vi  jämförandet  av  de  två 
pedagogiska ställningstagandena kan man tydligt se att pedagogerna utvecklats vad 
gäller tydlighet i vad målet med en totalintegrerad verksamhet är, vad gäller barnet 
och  lärandet  samt  de  teoribildningar  som  man  stödjer  sig  på.  Det  pedagogiska 
ställningstagandet blir således ett levande dokument som verksamheten vilar på. 
Bättre kunskap om vetenskapliga teorier har gett pedagogerna möjligheter att kunna 
relatera  praktik  med  teori.  Detta  gör  att  uppdragets  utformning  i  de  olika 
styrdokumenten blir förståeliga vid implementeringen i praktiken. 
 
Resultatavsnitt  B  visar  förändringar  i  verksamheten  innehållsmässigt  och 
organisatoriskt  enligt  aktionsforskningen.  Steg  1  i  Resultatavsnitt  B  visar  att 
pedagogrollens  förändring var  ett av de  första områden arbetslaget  fokuserade på 
för  att  kunna  nyttja  integreringen  till  att  förbättra  barnens  lärandemiljö.  Det 
pedagogiska  mentorskapet  som  pedagogerna  har  för  varandra  i  olika  delar  av 
verksamheten  visar  sig  vara  ett  bra  sätt  att  få  alla  i  laget  att  ta  ansvar.    Även 
pedagogernas  ständiga  utveckling  i  sitt  eget  lärande  gynnas  av  detta  och  det 
kommer  barnen  tillgodo.  En  fortsatt  studie  av mentorskapet  och  dess  effekter  på 
barnens och de vuxnas lärande skulle vara intressant att göra.  
Det ”Pedagogiska ställningstagandet”  (resultatavsnitt A) och dess skapandeprocess 
med  reflektion  och  gemensam  analys  som  tillvägagångssätt,  samt  aktions‐
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forskningens procedur, har lyft fram en del av de diskurser Munkhammar, I. (2001) 
pratade om  i  sin  studie kring  samverkan mellan de  tre professionerna och  tvingat 
pedagogerna att hitta nya möjlighetsrum för att förbättra barnens lärandemiljö. 
 
Övriga  steg  i  resultatavsnitt  B  visar  att  alla  handlingsplaner,  revideringar  och 
implementeringar har gjorts  för att skapa positiva effekter på barnens  lärandemiljö 
enligt syftet. 
Svårigheterna har här varit att inte äventyra tryggheten och kontinuiteten för barnen 
men  ändå  kunna  nyttja  organisationens  flexibilitet  för  att  förbättra  barnens 
lärandemiljö. Med barnets behov  i  fokus  tas även hänsyn  till de barn som ej klarar 
rums  eller  gruppbyten  och  verksamheten  byggs  runt  detta  (Gruppindelningar). 
Gruppindelningar  och  grupptillhörighet  är  en  av  de  frågor  som många  forskare 
fokuserar på i studier av åldersintegrerade verksamheter och som kanske ses som en 
av de svårare traditionerna att bryta och finna nya, bättre former för. 
Vinterek, M.  (2001)  fann  i  sin  studie  att  åldersblandning  som  ensam  faktor  inte 
påverkar elevers prestationer eller sociala färdigheter. Eftersom hennes studie endast 
tittade på faktorn åldersblandning och man i denna studie ser åldersintegrering som 
en av  tre delkomponenter  i en  totalintegrerad verksamhet, menar pedagogerna att 
det är  lättare att  låta barnets behov och  intressen stå  i  fokus  för arbetet när  faktisk 
ålder  inte spelar någon större roll samt att barnen  får större möjlighet att hitta  lek‐ 
och arbetskompisar som passar dem. Vinterek menade att skolan bör skapa en miljö 
där eleverna ges chansen att finna, utveckla och bibehålla relationer till andra elever 
vilket många gånger den typ av verksamhet som här studerats får kritik för att inte 
göra.  Trots  att  arbetsgrupperna  inte  är  statiska  anser  arbetslaget  att  man  i  sin 
organisation  av  grupper  tar  hänsyn  till  relationer  mellan  kamrater,  barn  med 
särskilda  behov  som  blir  otrygga  av  olika  gruppkonstellationer  och  andra  viktiga 
faktorer för barnen. Pedagogerna menar att det alltid är barnens behov som ger dem 
ramarna  för verksamheten.  (Resultatavsnitt B, Gruppindelning samt  Integrering att 
tänka utanför ramarna) 
 
Barnens olika möjligheter till lärande visar på behov av variation i arbetsformer och 
material  och  genom  interaktionen  mellan  barnen  blir  en  större  tolerans  för 
mångfalden  i  lärandet  synlig. Detta  gör  det  också möjligt  för  barn med  särskilda 
behov att lättare kunna arbeta i sin grupp utifrån sina förutsättningar. I denna studie 
har arbetslaget inte redovisat sitt arbete med barn med särskilda behov men det finns 
all anledning att återkomma till detta mycket aktuella ämne i en annan studie. 
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Möjligheten  till  individanpassning,  variationsrikedom  och  aktivitet  i 
lärandesituationerna  även  för  de  lite  äldre  barnen,  gör  att  lusten  till  lärandet  blir 
lättare att bevara. Barn som vistas  i en kreativ och  lustfylld  lärandemiljö där andra 
barn visar på möjligheter i lärandet får lust att lära och detta gynnar de yngre barnen. 
 
I resultatavsnitt B steg 4 kan man se att arbetslaget  lyft  frågan kring barnens  insikt 
om  sitt  eget  lärande. Detta  är  en  viktig  grund  för  och  ett  stöd  i utformningen  av 
verksamheten för att kunna tillgodose varje barns behov. När barnantalet ökade var 
man  i  arbetslaget  tvungen  att  hitta  nya  rutiner  för  hur  detta  skulle  fungera 
tillfredsställande.    Interaktionen mellan barn och barn  samt mellan den vuxne och 
barnet  i samtalet kring barnets  lärande gör att barnet får  insikt om sitt eget  lärande 
och  vilka  faktorer  som  främjar  lärandet  och  i  och  med  det  äger  barnen  sin 
lärandeprocess och kan känna tilltro till sin egen förmåga. Kanske skulle frågan kring 
betydelsen  av  insikten  om det  egna  lärandet ha  funnits med  i  frågeformuläret  för 
intervjuerna med  barnen  för  att  tydligare  ha  fått  veta  vad de  anser  om detta. Att 
pedagogerna  i  sina  löpande  intervjuer  och  analyser  berör  betydelsen  av  denna 
process går ej att relatera till här då den ej blivit medvetet formulerad för att ha med 
som underlag  för  studien. Det kan  finnas  anledning  att  återkomma  till  frågan  om 
barnens insikt i sitt eget lärande och barnens syn på en betydelsen av detta. 
 
Resultatavsnitt C visar intervjuer med barn angående deras upplevelser kring olika 
lärandesituationer, arbetsgrupper med barn i olika åldrar samt av pedagogernas 
profession. Resultaten visar att barnen upplever sin lärandemiljö som varierad vad 
gäller arbetsformer och material samt att de tar upp interaktionen som en del av 
sätten att lära. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) lyfte i sin 
forskningsöversikt kring barns samlärande fram olika faktorer som i de olika 
studierna anses som viktiga för barns samlärande. Till dessa faktorer hör bl a 
kamratrelationer, rummet och pedagogernas förhållningssätt. Dessa faktorer sådana 
som arbetslaget i denna studie har reflekterat mycket kring och använt sig av i sitt 
arbete (Resultatavsnitt B). 
 
Ställer man sig frågan kring vad framtidens verklighet kommer att kräva av oss 
människor kan man som Carlgren, I. & Marton, F. (2000) framhåller utgå från att 
livet för allt fler människor i allt större omfattning kommer att kännetecknas av att 
man hamnar i nya situationer och att man tillsammans med andra måste kunna 
förhålla sig till och vara handlingskraftig i dessa (Tidigare forskning). Utifrån dessa 
förutsättningar skulle just variationsmöjligheterna och interaktionen i 
lärandesituationerna blir extra viktiga för barnen. Enligt de intervjuade barnen 
fungerar deras skolverksamhet vad avser möjlighet till variation och interaktion 
enligt kraven på dagens och morgondagens skola enligt det som Carlgren & Marton 
visade. 
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Intervjuerna med barnen visar också att barnen tycker att skolan är annorlunda mot 
för hur de trodde att det skulle vara, speciellt i avseende på egen aktivitet och 
arbetsformer. Pedagogernas intentioner att mångfaldens pedagogik, där ett 
ömsesidigt möte mellan de olika pedagogiska synsätten i förskolan, skolan och 
fritidshemmet, berikar barnens utveckling och lärande och förbättrar lärandemiljö 
enl. syftet visar sig enligt barnens upplevelser vara riktigt. 
I  intervjuerna  som  gjordes med  de  barn  som  provat  en mer  traditionell  skolform 
framkom att speciellt matematikarbetet skiljde sig från deras gamla skola.  
Frågan  blir  då  om  arbetslaget  bara  lyckats  i  sina  intentioner  att  förbättra  barnens 
lärandemiljö kring matematikarbetet och att övrigt arbete sker mer traditionellt eller 
om det är så att många skolor  idag har  förändrat sitt sätt att arbeta kring svenska, 
temaarbeten e  t c   men att matematiken är svårare att göra  intressant och varierad 
och? Vi kan i resultatdelen se att arbetslaget i sina reflektioner och förändringar velat 
förbättra  barnens  lärandemiljö  enligt  syftet  (Resultatavsnitt  B)  och  arbetat  på  ett 
totalintegrerat sätt såväl  i  temaarbeten som  i  t ex svenska, med utgångspunkt  i sitt 
”Pedagogiska  ställningstagande”  (Resultatavsnitt  A)  där  lust  att  lära,  individ‐
anpassning,  möjlighet  till  variation  i  arbetsformer  och  material,  aktivitet  samt 
interaktion präglar lärandemiljön. Av detta skulle vi kanske, om antalet intervjuade 
barn med  erfarenhet  av  annan matematikundervisning  varit  fler  än  fyra,  kunnat 
utläsa att det är matematikundervisningen på barnens tidigare skolor som sker mer 
traditionellt. Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar (2001‐2002) Lusten att lära 
– med fokus på matematik, visar just på detta fenomen. Man menar att beroendet av 
läroböcker är särskilt stort i matematiken och att många av de viktiga faktorerna för 
lusten  att  lära  saknas  i  flera  av deras  studier men de  framhåller  också  flera  goda 
exempel. Skolverket skriver i sin rapport:  
  De  undervisningssituationer  där  vi  har  mött  många  engagerade  och  intresserade 
  elever som har givit uttryck för lust att lära har, i sammandrag, kännetecknats av att 
  det  finns  utrymme  för  både  känsla  och  tanke,  upptäckarglädje,  engagemang  och 
  aktivitet hos både elever och lärare. Dessa undervisningssituationer har kännetecknats 
  av variation i innehåll och arbetsformer. Eleverna har arbetat individuellt men också i  

olika gruppkonstellationer. Elever och  lärare har gemensamt reflekterat och samtalat 
om olika sätt att tänka kring och lösa, i detta fall, matematiska uppgifter (Skolverket, 
2003, s. 10). 

Jämför man de faktorer arbetslaget arbetat med för att förbättra barnens lärandemiljö 
med Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar och de faktorer de framhåller som 
främjar  lusten  att  lära  så  stämmer  de  väl  överens. Arbetslaget  i  denna  studie  har 
arbetat mycket medvetet med matematiken och var en av de skolor som granskades i 
den  ovan  nämnda  rapport.  Tidigare  nämnda  mentorskap  mellan  pedagogerna  i 
arbetslaget har varit som tydligast här och detta har gynnat alla pedagogers förmåga 
att  arbeta  varierat  med  matematiken  för  att  skapa  sammanhang  för  barnen. 
Matematikarbetet kommer att presenteras  i  en  särskild  rapport när den  studien är 
klar.  
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Vad  gäller  åldersintegrering  visar  intervjuerna  att  barnen  oftast  inte  tänker  på 
varandra utifrån ålder utan ser samarbetet kring den gemensamma arbetsuppgiften 
eller aktiviteten som det primära eftersom man kan olika mycket och lär sig på olika 
sätt. Detta är barnens sätt att beskriva individanpassningen i lärandet. Williams et al. 
(2000) framhöll i sin studie (se Tidigare forskning) att barn måste få upptäcka att det 
är  naturligt  att man  har  kommit  olika  långt  inom  ett  visst  område  och  har  olika 
åsikter, vilket barnen  i denna studie har upptäckt och också  relaterar  till på  frågan 
varför  barnen  de  arbetar  med  ibland  har  olika  ålder.  Detta  är  viktigt  både  för 
lärandet och som ett led i barns fostran till demokratiska medmänniskor. Författarna 
framhöll i sin forskningsöversikt, precis som pedagogerna i denna studie provat, att 
man  inte behöver  låsa sig med genomgående åldersblandade eller åldershomogena 
grupper  utan  att man  kan  skapa  olika  gruppkonstellationer  beroende  på  arbetets 
innehåll, men att man då ska vara noga med att  inte  flytta enstaka barn utan hålla 
ihop mindre gruppkonstellationer  i en större så att barnen har möjlighet att bevara 
kamratrelationer och den trygghet de medför.  
En  viktig  aspekt  i  diskussionen  kring  sammansättning  av  grupper  är  också 
betydelsen av interaktionen vuxen – barn som nämnts ovan. När barnen efter samtal 
kring sitt lärande tydligt ser vad han/hon kan och ska gå vidare med äger varje barn 
sin  lärandeprocess och är delaktig  i vilka arbetsuppgifter man  ska arbeta med och 
med vilka barn. Fokus lyfts från ålder eller grupptillhörighet till arbetsuppgiften och 
lärandet. 
Som tidigare diskuterats ses  just gruppindelningar och grupptillhörighet som en av 
de svårare traditionerna att bryta och finna nya, bättre former för. 
Osäkerheten i och utanför organisationen ökar när klassen som begrepp försvinner.  
Barnen som är i verksamheten och genom insikten om sitt lärande är med och formar 
organisationen  finner  enligt  resultatet  gruppindelningarna  naturliga  och  ser  dem 
fylla  sitt  syfte d v  s  att  tillgodose varje barns behov. Detta  resultat  är  ett  stöd  för 
arbetslaget i sin fortsatta utveckling av verksamheten. 
 
Williams  et  al.  (2000)  tog  i  sin  studie  även  upp  argument  för  och  emot 
åldersblandade grupper från olika studier. Där relaterar man till Sundell (1995) som 
anser  att  barnen  själva  undviker  åldersblandad  samvaro  vilket  jag  med  stöd  av 
denna studie starkt ifrågasätter. Såväl föräldrar som barn och pedagoger relaterar till 
att man leker och arbetar över åldersgränserna av egen vilja. 
För  att  tydliggöra  detta  skulle  man  i  en  annan  studie  kunna  kartlägga  barnens 
spontana kontakter och förfrågan att arbeta över åldersgränserna. 
 
Resultatavsnitt  D  visar  pedagogernas  syn  på  barnens  lärandemiljö  utifrån 
totalintegreringens  tre delar. Samtliga pedagoger anser att  totalintegreringen   gjort 
det möjligt  att  förbättra  barnens  lärandemiljö  tack  vare    att man  utgick  ifrån  ett 
gemensamt  pedagogiskt  ställningstagande  som  skulle  styra  verksamheten  i 
överensstämmelse med styrdokumenten.  
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Eftersom  alla  pedagogerna  i  arbetslaget  valt  att  arbeta  i  en  totalintegrering  har  
måluppfyllelsen eventuellt   påverkats av detta. Såväl ambitionsnivån som viljan att 
lyckas med föresatsen har varit hög. Pedagogernas egen syn på barnens lärandemiljö 
är  naturligtvis  en  subjektiv  upplevelse  men  eftersom  reflektion  varit  en  av  de 
viktigaste delarna i arbetet med aktionsforskningen så kan man i resultatdelen också 
se  att  arbetslaget nagelfarit  sin  egen  verksamhet  för  att  ständigt  förbättra  barnens 
lärandemiljö  och  det  gör  den  subjektiva  bedömningen  mer  trovärdig.  Huruvida 
pedagogerna  i  en  mer  traditionell  klassverksamhet  skulle  lyckas  med  samma 
föresatser vad gäller barnens lärandemiljö kan vara ett uppslag för fortsatt forskning. 
 
Resultatavsnitt   E  visar  en  gruppintervju med pedagogerna  om deras upplevelser 
och  åsikter  kring  hur  handlingsplanen  inför  kommande  år  för  verksamheten  ska 
utformas.  Denna  del  är  naturligtvis  av  största  betydelse  för  pedagogerna  då 
verksamheten  fortsätter  att  utvecklas  trots  att  denna  studie  avslutas  (  steg  5  i 
genomförandeplanen).  Man  kan  se  att  pedagogerna  vill  arbeta  mer  med 
utvecklandet  av  pedagogiken  och  didaktiken  utifrån  sitt  pedagogiska 
ställningstagande  och  forskning  på  området.  Ett  utvärderingsbehov  av  barnens 
kunskapsutveckling föreligger också. Nationella prov för verksamhetens äldsta barn 
(årskurs 5) kommer att användas höstterminen 2001 och fortsättningsvis för årskurs 
5. Denna utvärdering vore  intressant att under några år följa för att få en möjlighet 
att  jämföra dessa barns resultat med barn som går  i en mer traditionell verksamhet 
för att se om lärandemiljöns utformning har påverkat kunskapsnivån i någon större 
utsträckning. Att med  intervjuer samt provresultat  följa verksamhetens äldsta barn 
till högstadiet vore förstås också av stort intresse. Hur klarar högstadiet att möta våra 
barn som har  fått nyttja alla sina  förmågor  i kunskapsskapandet och arbeta utifrån 
sina egna förutsättningar såväl vad gäller utmaningar som mer tid? Eller blir barnen 
tvungna att anpassa sig till högstadiets mer traditionella former och hur klarar de då 
det? Står de sig kunskapsmässigt i relation till andra elever? Hur skulle man kunna 
skapa något nytt  i mötet mellan de barn vi  lämnar och   högstadiet    som  tar  emot 
dem?  
 
Resultatavsnitt  F  visar  föräldrarnas  upplevelser  och  åsikter  kring  den 
totalintegrerade  verksamheten  utifrån  givna  frågeställningar.  Arbetssätet  bedöms 
som bra och eftersom  föräldrarna  fått prova på arbetssättet  i workshops har de  lite 
mer  kunskap  om  vad  det  innebär  (Föräldrasamverkan).  Föräldrarna  tycker  att 
redovisningar och dokumentation kring barnens arbeten är bra och detta är en viktig 
del eftersom barnen arbetar på så många olika sätt och  inte har en  lärobok att  följa 
arbetet i. Man tycker att hemuppgifternas form är bra och detta anses också vara ett 
bra sätt att ta del av barnens lärande.  
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Att döma av resultatet är föräldrarna positiva till åldersintegreringen men ser enligt 
resultatet  mest  sociala  fördelar  med  detta.  Föräldrarna  har  många  frågor  kring 
gruppkonstellationer. Det  kan  vara  svårt  att  som  förälder med  sin  bild  av  skolan 
greppa  system  med  mindre  statiska  grupper.  En  viss  oro  för  svårigheter  vid 
”gruppbyten”  framkom. Detta blev  ett unikt  tillfälle  att  tillsammans diskutera och 
klargöra  delar  av  totalintegreringen  med  och  för  föräldrarna.  Speciellt 
hemvistgruppen och dess betydelse i relation till andra arbetsgrupper fick klargöras. 
(Resultatavsnitt B, Gruppindelningar samt Integrering – att tänka utanför ramarna) 
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Sammanfattning 
 
Totalintegreringens  effekter  på  barnens  lärandemiljö  i  termer  av;  lust  att  lära, 
individanpassning, möjlighet till variation i arbetsformer och material, aktivitet samt 
interaktion  har  enligt  pedagoger,  barn  och  föräldrar  visat  sig  vara  goda  och  i 
samstämmighet  med  skolans  styrdokument  och  arbetslagets  Pedagogiska 
ställningstagande.  
Arbetslaget har i sin totalintegrerade verksamhet hittat ett arbetssätt som bygger på 
balansen  mellan  trygghet  och  kontinuitet  kontra  flexibilitet  vad  gäller 
gruppkonstellationer och nyttjande av pedagoger . 
Eget  och  gemensamt  reflekterande  kring  pedagogik,  didaktik  och  organisation  är 
fundamentala  delar  av  verksamhetens  utformning  likväl  som  pedagogernas 
mentorskap för varandra.  
Arbetet med barnen och förhållningssättet till barnens kunskapssökande måste hela 
tiden  utvärderas  och  vidareutvecklas  för  att  vara  i  samstämmighet  med  det 
pedagogiska  ställningstagandet  där  ovanstående  faktorer  för  en  god  lärandemiljö 
finns beskrivna.  
Möjlighet  till  variation  i  arbetsformer  och material,  Pedagogernas  intentioner  att 
mångfaldens  pedagogik,  där  ett  ömsesidigt  möte  mellan  de  olika  pedagogiska 
synsätten  i  förskolan,  skolan  och  fritidshemmet,  berikar  barnens  utveckling  och 
lärande och får positiva effekter på lärandemiljö. 
 
Fortsatt forskning 
  
Som nämnts  i  resultatdiskussionen  finns det många  olika  aspekter  som det  skulle 
finnas värde i att fortsätta studera.  
Möjligheter för arbete med barn med särskilda behov i en totalintegrerad verksamhet 
är  en  aspekt.  Att  följa  de  barn  som  lämnar  verksamheten  för  högstadiet  vore 
intressant  för att se om/hur deras  lärandemiljö  får effekter på kommande arbete en 
annan aspekt. 
För att studera om lärandemiljön påverkat resultaten på de nationella proven i åk. 5  
skulle det vara intressant att följa upp resultaten under några år och eventuellt ställa 
detta i relation till resultaten av barn i en mer traditionell skola. 
En  fortsatt  studie  av  mentorskapet  och  dess  effekter  på  barnens  och  de  vuxnas 
lärande likväl som en tydlig analys av barnens syn vikten av insikt i sitt eget lärande 
är två andra infallsvinklar på fortsatt forskning. 
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Några avslutande ord 
 
Under mina femton år som pedagog i förskola och skola har förändringarnas vindar 
blåst åt olika håll och med olika styrka. Förvånansvärt  lite har ändå hänt. Det finns 
en  oförmåga  och  kanske  ovilja  att  förändra  trots  att  otillräcklighet  och  oro  för 
framtiden gör oss sällskap. Anledningen  till varför  läroplaner  förändras och ställer 
nya krav på oss  i verksamheten med  förändringar som  följd kommer aldrig  riktigt 
till ytan. Diskussioner kring lärande och kunskap föregår men praktiken består.  
Att tillsammans med sina nära kollegor få lyfta sin vardag till en högre dignitet, och 
förändra  för  att  förbättra  för  barnen  som  är  vår  framtid,  har  varit  och  är  en  stor 
utmaning. Den ger oss hopp om att vi kan  forma skolan  till något som passar  in  i 
dagens och framtidens verklighet.  Men det görs inte i en klackspark och framförallt 
inte utan  ansträngning  och med mycket mod. Vi måste våga  satsa  och prova nya 
grepp utan  att  göra  skolan  till  en  ”försöksverksamhet”. Vi måste  bli  bättre på  att 
förklara varför vi gör som vi gör och på vilket sätt det kommer barnen  tillgodo. Vi 
måste  förankra  våra  beslut  i  vetenskapen  kring  det  vi  tror  på  och  i  den  samlade 
erfarenheten som våra reflektioner ger. 
Låt oss  ta  chansen  att vara med och  forma dagens och morgondagen  skola  till  en 
verksamhet våra barn kan arbeta i med rödblommiga kinder och glittrande ögon för 
att de känner sig duktiga och därför vill lära sig mer. Jag låter ett av de intervjuade 
barnens ord avsluta denna rapport; 
 ” ja det säger jag då, att aldrig trodde jag väl att jag skulle lära mig så mycket svåra 
saker på så kort tid.”  
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Pedagogiskt ställningstagande                   Bilaga 1 
(Arbetslagets första ställningstagande) 

 
 

 
      Barnen – förskolläraren – fritidspedagogen - 
      grundskolläraren 
 
            Humanism          Teoribildning  Fröbel, Eriksson 
       Vygotskij, Bruner 
       Freire, Freinet 
       Piaget 
    
 
 
      Matti Bergström, Hjärnan, Kaosforskning 
      Birgitta Knutsson, Fria lekens betydelse 
      Pramling – Doverborg, Lärandet 
      Gudrun Malmer, Lärandet 
      Donald Schön, Reflekterande lärande praktikern 
 
 
 
             Arbetssättet 

• Lek och temainriktat 
• Ta vara på samspelet i lärandet 

mellan barnen i små och stora 
grupper 

• Erbjuda utmaningar 

 
 

Barnet 

• Respekt 
• Bekräftelse 
• Berörd 
• Sedd 
• Uppmuntran 

Arbetssättet ska utgå ifrån: 
• Fri lek 
• Respekt för barnens kunskap 
• Barnets intresse 
• Experiment / Utforskande 
• Utvärdering / Analysering 
• Reflekterande 
• Lusten att lära 
• Olika former av aktiviteter 

Växa i lärandet 

• Grundsyn 
• Omsorg 
• Omvårdnad 
• Social 

kompetens 
• Helhetsbild 
• En i gruppen 
• Viktig person 

Föräldrarna 




