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Sammanfattning  
2016 var första året som skolformen förskola var behörig att söka bidrag för 

utvecklingsprojekt. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) genomförde då 

en riktad ansökningsomgång vilket resulterade i 104 inkomna ansökningar. Av 

dessa beviljades 51, på vilka fördelades drygt 23 miljoner kronor. De flesta 

ansökningarna kom från kommunala huvudmän.  

En övervägande del av de genomförda projekten riktade sig till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt tal- och språksvårigheter. 

Detta är inte ett isolerat fenomen just inom förskolan utan en trend som syns inom 

övriga utvecklingsprojekt och även andra stödinsatser från SPSM. Att barn med 

NPF och tal- och språksvårigheter är vanligt förekommande målgrupper i 

förskoleprojekt kan möjligen förklaras med att dessa funktionsnedsättningar blir 

synliga i förskoleåldern. Det är då svårigheter med leken, det sociala samspelet och 

språkutvecklingen framträder. Oavsett vilken målgrupp som angetts, har många av 

projekten också på ett eller annat riktat sig till alla barn.  

De genomförda projekten har haft olika inriktningar men många av dem rör på 

något sätt kommunikation. Det handlar om allt från projekt som mer renodlat 

fokuserat på tecken som stöd till projekt som till viss del ägnat sig åt att införa till 

exempel bildstöd. Vad gäller arbetssätt inom projekten, är det vanligt att de en del 

av personalen skaffat ny information genom en föreläsning eller kurs. Därefter har 

den nya kunskapen förvaltats och spridits genom kollegialt lärande. Ofta fanns flera 

och i många fall övergripande projektmål som handlade om att lärare ska få ökad 

kunskap när det gäller barn med funktionsnedsättning.  

De resultat som projekten har redovisat handlar till stor del om ökad kunskap hos 

personalen som ofta, men inte alltid, kopplas till en förändring även för barnen och 

barngruppen. Det kan röra sig om att personalen blivit mer kompetenta vad gäller 

att observera barns behov och förmågor och därigenom tidigare kan planera 

stödinsatser. Hos barnen kan det röra sig om att de ökat den språkliga och sociala 

delaktigheten dem emellan när projektet handlat om exempelvis alternativ och 

kompletterande kommunikation. Det överensstämmer även med uppsatta mål som 

ofta är kopplade till just kunskapshöjning hos personal. 

Det är ganska sällan att det framgår i slutrapporterna att projektet genomfört en 

särskild uppföljning av dess måluppfyllelse och resultat och ännu mer ovanligt att 

projekten särskilt följt upp resultat i barngruppen. Men i slutrapporterna återges 

ibland resultat som personalen uppmärksammat direkt hos barnen. Till exempel 

inom ett tal- och språkprojekt har personalen uppmärksammat att barnen hälsar och 

ser på varandra oftare samt oftare inkluderar varandra i samtal. Ett annat exempel 
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är ett projekt med fokus på social miljö där personalen konstaterar ett förändrat 

förhållningssätt barnen emellan och att erkännandet i gruppen ökat för barnen med 

funktionsnedsättning.  

När projekten beskriver vilka lärdomar de tycker är viktiga för ett hållbart 

förändringsarbete, handlar det ofta om följande områden. 

Personalens delaktighet 

Ett brett deltagande leder till en gemensam kunskapsbas och en samsyn som 

minskar konflikter och istället bygger relationer och gör projektet hållbart. 

Chefernas delaktighet 

Chefernas delaktighet lyfts fram som en förutsättning för att kunna driva igenom 

projektet. Detta för att få rätt stöd i projektarbetet men också för implementeringen 

och hållbarhetens skull. För att få en helhetsbild av barnens behov, rekommenderas 

även delaktighet från vårdnadshavare och barnen.  

Starkt ledarskap och tydlighet i projekten 

Ett starkt ledarskap och tydlighet i projekten är framgångsfaktorer då det behövs 

någon som håller den röda tråden och är ansvarig för att saker och ting blir av. 

Tydligheten lyfts som viktig i de flesta delar av utformandet av projektet, till 

exempel i utformningen, kartläggningen och materialet som används.  

Dokumentation och reflektion 

Att dokumentera före, under och efter projektet lyfts också som viktigt då det 

möjliggör analys och modifiering. Slutligen har många rekommenderat att inte låta 

sig skrämmas av motstånd eller ointresse och att beakta också de små stegen som 

görs, då utvecklingsarbete tar tid.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns behov hos huvudmännen att öka 

kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med 

funktionsnedsättning men att de har olika förutsättningar och möjligheter att 

genomföra detta. SPSM behöver fortsatt se över hur vårt stöd kan differentieras och 

riktas mot de olika behov som finns. 
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Bakgrund  

Särskilt stöd i förskolan 

Förskolan blev en egen skolform i och med den nya Skollagen som trädde i kraft 

2011. I Skollagen framgår det att förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet.1 Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan 

som kommer att träda i kraft den 1 juli 2019. I förskolans nuvarande läroplan 

(Lpöf98) är barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och 

relationen till föräldrarna viktiga delar. I den lyfts också hur förskolan ska samverka 

med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. I läroplanens avsnitt Mål och 

riktlinjer, anges inriktningen på förskolans arbete, riktlinjer för personal och viket 

ansvar som åligger förskolläraren. Här finns inga uttalade mål att uppnå eller krav 

på jämförelse mellan enskilda barn.   

I läroplanen beskrivs bland annat att verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Alla barn ska få erfara tillfredsställelsen i att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska erbjuda 

barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra 

nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.2   

I Skolverkets allmänna råd3 för måluppfyllelse i förskolan, tydliggörs att barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt. Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling ska inte förstås som en 

egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som 

händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. Enligt Skollagen 

8 kap. 9 § ska förskolan ge särskilt stöd i utvecklingen om barnets speciella behov 

kräver det av fysiska, psykiska eller andra skäl. Det är förskolechefen som ska se 

till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när 

man utformar de särskilda stödinsatserna. Det är inte bestämt i Skollagen hur 

stödinsatser i förskolan ska dokumenteras, men i de allmänna råden konstateras att 

det självklart är viktigt att dokumentera för att kunna utvärdera om insatsen haft 

önskad effekt.  

1 Skollagen (SFS 2010:800), 8 kap. 2§  
2 Lpfö98, Förskolans värdegrund och uppdrag, avsnitt 2.2 Utveckling och lärande 
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I rapporten Villkor för utbildning4 konstaterar SPSM att flera undersökningar 

genomförda av andra myndigheter pekar på att det finns ett stort behov av ökade 

kunskaper om barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. Skolinspektionen gjorde 

under 2017 en tillsyn gentemot förskolan i syfte att belysa förskolans arbetssätt och 

beredskap för barn i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen konstaterar att det 

finns kvalitetsskillnader i hur förskolorna omsätter arbetet med särskilt stöd. Detta 

kan leda till att barn i behov av särskilt stöd inte får tillgång till en tillgänglig 

lärmiljö och att barn får olika förutsättningar att lyckas i skolan längre fram. 

 

Utvecklingsprojekt 

SPSM har i uppdrag att fördela medel för särskilda insatser i skolan, så kallade SIS-

medel. Medlen fördelas utifrån förordningen (SFS 1991:931) om särskilda insatser 

på skolområdet och skrivningen i myndighetens regleringsbrev. Medel för 

utvecklingsprojekt är en av tre delar inom SIS-anslaget.5 Fram till år 2016 har medel 

för utvecklingsprojekt riktats till verksamheter som ansökt om att utveckla 

lärmiljön för elever med funktionsnedsättning. Sedan 2016 ska de enligt 

regleringsbrevet vara riktade till barn eller elever med funktionsnedsättning och 

syfta till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska 

arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Förändringen innebar, 

utöver ett nytt syfte, att förskolor blev behöriga att söka bidrag för 

utvecklingsprojekt.  

Den ordinarie ansökningsomgången för SIS-utvecklingsprojekt för bidragsåret 

2016 genomfördes under hösten 2015. För året 2016 fick SPSM ett högre anslag6 

än året innan och tilldelades drygt tio miljoner kronor extra. I och med det högre 

anslaget och regleringsändringen anordnade myndigheten en särskild 

ansökningsomgång riktad endast till förskoleverksamheter. Den extra 

ansökningsomgången genomfördes under februari och april 2016, och 

huvudmännen fick sina beslut precis innan sommaren. Projekten som beviljades 

medel har genomförts främst under hösten 2016 och våren 2017. 

 
 

                                                 

4 Specialpedagogiska skolmyndigheten, Villkor för utbildning, kartläggning av nuläge för barn, 

elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning, 2017 
5 De andra två delarna är bidrag för regionala utbildningsinsatser och särskild undervisning på 

sjukhus. 
6 Anslaget till särskilda insatser på skolområdet 2016 var 139 700 000 kronor 
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Syfte  
Den här uppföljningen innehåller en redovisning av de utvecklingsprojekt i 

förskolan som ingick i den extra ansökningsomgång som SPSM beviljat bidrag till 

för bidragsåret 2016. Syftet är att följa upp hur satsningen fördelades samt de 

genomförda utvecklingsprojektetens beskrivna målgrupp, projektmål, inriktningar, 

arbetssätt, resultat och framgångsfaktorer.  

Genomförande 
Uppföljningen av utvecklingsprojekten baseras på huvudmännens inkomna 

ansökningar, slutrapporter samt uppgifter som de lämnat i den ekonomiska 

redovisningen. Rapporterna har lästs igenom och en del av texten i dem har 

resulterat i ett antal kategorier som vi har formulerat för att kunna kvantifiera vissa 

delar. Utifrån slutrapporterna har vi skapat följande kategorier: projektmål, 

projektets inriktning, arbetssätt, resultat, framgångsfaktorer och 

rekommendationer. En del av dessa kategorier är tagna från de rubriker som finns i 

slutrapporten, dock har inte alla huvudmän använt SPSM:s mall för slutrapport. 

Samtliga citat i rapporten är beskrivningar från ett urval av slutrapporterna. 

 

23 miljoner kronor till förskolan 2016 

Under 2016 inkom 104 ansökningar från sammanlagt 84 skolhuvudmän, de flesta 

kommunala. De ansökte om bidrag till utvecklingsprojekt för 62 miljoner kronor. 

Av dessa 104 ansökningar beviljades 51 ansökningar som omfattade drygt 23 

miljoner kronor. Det var några huvudmän som inte påbörjade de projekt som de 

hade beviljats bidrag för och några projekt som inte använde hela det tilldelade 

bidraget. Totalt återbetalades drygt 1 miljon kronor. Det genomsnittliga beviljade 

beloppet per projekt var 460 000 kronor. Det högst beviljade beloppet var 1 300 000 

kronor och det lägsta 50 000 kronor. 
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Tabell 1.  Antalet ansökningar, beviljade utvecklingsprojekt och belopp. 

Vid en jämförelse mellan ansökt belopp per projekt för förskolan och övriga projekt 

samma år, ser vi att det genomsnittliga ansökta beloppet för förskolan var 150 000 

kronor lägre jämfört med de övriga projekten.  

Projektens omfattning 
Det har varit svårt att få ett tydligt grepp om projektens omfattning då det inte finns 

någon obligatorisk fråga om detta vare sig i projektansökan eller i slutrapporten. 

Majoriteten har dock på ett eller annat sätt angett vilken omfattning projektet haft. 

Vi kan se att ungefär hälften av alla projekt angett att det har genomförts på mer än 

en förskola. 15 projekt har vänt sig till tre eller fler förskolor och som mest (av de 

som angett antal) finns ett projekt som vänt sig till 16 förskolor. Vissa projekt har 

bara angett omfattning i antal avdelningar, men också där kan vi se att det oftast rör 

sig om flera avdelningar. 

Lågt räknat går det att säga att minst 120 förskolor i olika omfattning varit delaktiga 

i de 49 utvecklingsprojekt som genomförts. Man kan rimligen anta att projekten 

kommit fler förskolor till del i slutänden, bland annat har ett projekt angett att 250 

förskolor har fått tillgång till fortbildning och musikmaterial via projektet. Ett annat 

projekt har angett att de spridit resultatet till andra aktörer runt förskolebarnen.  

Projektens målgrupp 
När huvudmännen ansöker om bidrag anger de bland annat vilken målgrupp 

projektet är tänkt att rikta sig till. I projektansökan finns elva förinställda alternativ 

Huvudmän 
Antal 
ansökningar 

Antal 
beviljade 
ansökningar 

Ansökt 
belopp 

Beviljat 
belopp 

Kommunala 84 45 57,1  21,9 

Fristående 20 6 6,9  1,5 

Totalt 104 51 63,9 23,5 
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på funktionsnedsättningar som kan utgöra projektets målgrupp.7 Det finns också 

möjlighet att ange övriga funktionsnedsättningar och ett fritextfält att utveckla 

detta. I fritextalternativet och i slutrapporten har en del utvecklat eller beskrivit 

målgruppen på andra sätt än de förinställda alternativen. Några har angett att det är 

svårt att konstatera vilken typ av funktionsnedsättning som målgruppen har 

eftersom barn i förskoleåldern ofta saknar diagnos. I andra fall har de angett att 

projektet riktar sig till alla barn som är i behov av särskilt stöd. 

Mer än hälften av projekten har valt fler än en funktionsnedsättning i de förinställda 

alternativen. Det betyder att det är svårt att få fram en tydlig översikt över vilka 

målgrupper projekten har haft. Risken finns också att de som valt många eller 

samtliga alternativ gjort det som ett uttryck för den osäkerhet som finns kring vilka 

funktionsnedsättningar barnen har eller som ett uttryck för att de vänder sig till 

samtliga barn. Det är mer troligt att det funnits en målgrupp som helt 

överensstämmer med de valda alternativen när de angett en, två eller max tre 

funktionsnedsättningar.  

Barn med tal- och språkstörning och NPF är vanliga målgrupper  

Från sammanställningen av projektens målgrupper går det ändå att se vissa mönster. 

Bland annat framgår att det är vanligt att projekten riktar sig till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller med tal- och språkstörningar. 

Av de nästan 20 projekt som tydligt riktat in sig på en enda målgrupp, har ungefär 

hälften av projekten NPF och den andra hälften tal- och språkstörningar som 

målgrupp. Av alla 47 projekt har hela 31 angett att de, helt eller delvis, riktat sig 

mot barn med NPF och 32 har uppgett att de, helt eller delvis, haft barn med tal- 

och språksvårigheter som målgrupp.  

I tabellen nedan kan vi se hur många av de genomförda utvecklingsprojekten som i 

ansökan angett respektive målgrupp.  

7 Dövblindhet, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, döv-/hörselnedsättning, förvärvad hjärnskada, 

medicinska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska 

funktionsnedsättningar, rörelsehinder, synnedsättning, utvecklingsstörning samt tal- och 

språksvårigheter 
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Som angiven målgrupp är alltså NPF och tal- och språk helt klart  dominerande. 
De målgrupper som angetts oftast efter NPF och tal- och 

språksvårigheter, är barn med utvecklingsstörning och barn med dövhet eller 

hörselnedsättning, men som vi kan se är det stor skillnad i antal projekt med dessa 

målgrupper jämfört med just NPF och tal- och språksvårigheter. Att barn med 

NPF och tal- och språksvårigheter är vanligt förekommande 

målgrupper i förskoleprojekt kan möjligen förklaras med att dessa 

funktionsnedsättningar är synliga i förskoleåldern eftersom svårigheter med 

leken, det sociala samspelet och språkutvecklingen är framträdande då. 

Mönstret är dock återkommande för samtliga utvecklingsprojekt som SPSM 

ger bidrag till, det vill säga även inom övriga skolformer. I SPSM:s 

årsredovisning för 2017 framgår att de flesta utvecklingsprojekt under 2017 

varit inriktade på verksamheter där det finns barn eller elever med NPF samt tal- 

och språksvårigheter.8 Även då det gäller SPSM:s stöduppdrag kan vi se att det är 

vanligt förekommande att man efterfrågar insatser inom målgruppen NPF. Bland 

de förklaringar som presenteras i ovan nämnda årsredovisning återfinns ökat 

omvärldsfokus på NPF med ökad diagnosticering som följd, vilket också kan ha 

gjort att skolan är mer observant och har en större vilja att förbättra sig när det 

gäller sådana pedagogiska utmaningar.9  

8 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Årsredovisning 2017, s. 84. PDF 

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/arsredovisning-2017-tillganglig-

version.pdf/ (hämtad 2018–11–29) 
9 Ibid, s. 15–16  

Funktionsnedsättning Antal projekt 

Tal- och språksvårigheter 32 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 31 

Utvecklingsstörning 13 

Dövhet eller hörselnedsättning 9 

Rörelsehinder 6 

Förvärvad hjärnskada 5 

Läs- och skrivsvårigheter 3 

Medicinska funktionsnedsättningar 3 
 Dövblindhet 2 

Psykiska funktionsnedsättningar 2 

Synnedsättning 1 

Tabell 2. Antal projekt respektive funktionsnedsättning förekommer i. 

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/arsredovisning-2017-tillganglig-version.pdf/
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/arsredovisning-2017-tillganglig-version.pdf/
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Mindre vanliga målgrupper och alla barn i behov av särskilt stöd 

Vad vi också kan se är att det finns målgrupper som inte är så vanligt 

förekommande. Läs- och skrivsvårigheter, medicinska funktionsnedsättningar, 

dövblindhet, psykiska funktionsnedsättningar och synnedsättning förekommer alla 

i färre än fem projekt. En förklaring kan vara att dessa funktionsnedsättningar är 

generellt mindre vanligt förekommande just i denna ålder. De är också troligt att 

vissa typer av funktionsnedsättningar som exempelvis läs- och skrivsvårigheter 

eller psykiska funktionsnedsättningar inte upptäckts eller debuterat ännu.  

”Då vi inte diagnostiserar våra barn i vår 

verksamhet, fokuserar vi i projektet på barn 

som är språksena..[…]. Projektet berör alla, 

då alla barn måste bli involverade då alla 

barn ska kunna kommunicera med alla samt 

för att barn med särskilda behov är 

integrerade i alla våra barngrupper. Fokus i 

projektet ligger dock på målgrupperna 

specificerade vid sidan.”  

Tre projekt har valt att ange målgruppen övrig funktionsnedsättning och i 

fritextfältet utveckla detta. Ett av projekten uppger att de inte angett typ av 

funktionsnedsättning eftersom de inte vill snäva in målgruppen. Ett annat projekt 

har angett alla barn i behov av särskilt stöd. Det tredje projektet har angett 

målgruppen barn med matematiska svårigheter. Slutligen så är det vanligt att 

projekten, oavsett om de haft en mer eller mindre tydligt definierad målgrupp, också 

på ett eller annat sätt anger i sin projektrapport att projektet ämnar rikta sig till alla 

barn.  

Projektmål 
I slutrapporterna beskriver de flesta projekt flera mål. Det är också vanligt att 

projekten har delvis eller helt övergripande mål. De flesta projektmål syftar till att 

nå en ökad kompetens hos lärare och pedagoger. Det kan till exempel vara att 

projektet ska leda till ökad kunskap om hur verksamheten kan ta fram anpassningar 

eller att personalen ska bli bättre på att stimulera och utveckla verksamheten för 

barn med funktionsnedsättningar. 
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”Vi vill uppnå en utökad och gemensam förståelse 

och kunskapsgrund hos pedagogerna. Utveckla 

miljön på ett sätt som främjar egenvilan och i 

förlängningen ger barnen möjlighet att utvecklas 

både i grupp och individuellt.” 

 

Även om projektmålen syftar till att ge en ökad kunskap hos personalen, är 

intentionen ofta att kunskapen senare ska leda till en effekt hos barngruppen. I vissa 

projekt framgår kopplingen till barnen tydligare. 

 

 

 

 

 

Av vad som framgår i slutrapporterna, är det mindre vanligt att projektet genomfört 

en särskild uppföljning av dess måluppfyllelse och resultat och det är mycket 

ovanligt att projekten följt upp resultat inom barngruppen. 

I de flesta slutrapporter beskriver projektgruppen att de nått målen i huvudsak. Detta 

genom att det har skett en kunskapshöjning, som i sin tur ofta påverkar personalens 

arbetssätt. Men det är ibland svårt att utskilja en tydlig bild av vad det faktiskt har 

inneburit för verksamheten och i slutänden för barnen. Det är också ganska vanligt 

att när projekten beskriver att de upplever en effekt hos barnen, till exempel en 

större delaktighet, inflytande och möjlighet att få känna sig sedda och värdefulla, 

framgår det inte alltid hur de kommit fram till detta. Vi kan inte urskilja i 

rapporterna att projekten i någon större utsträckning tillfrågat barnen särskilt. Men 

det finns en del projekt som har följt upp sina mål och aktiviteter genom att lärare 

och pedagoger har fått besvarat ett antal frågor om till exempel vilken kunskap de 

har efter projektet och vilka verktyg de numera använder.  

Även om det är ganska vanligt att projekten inte uppfyllt samtliga mål, betyder det 

inte att projekten inte nått flera resultat. Det handlar snarare om att det är svårt att 

”Alla pilotavdelningar ska använda TAKK, det ska 

finnas tecken och bilder på väggar och på material,  

alla bilder och bildscheman ska finnas tillgängliga 

för barnen.” 
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dra några slutsatser i vilken utsträckning aktiviteterna lett till de uppsatta målen. 

Detta gäller framförallt när de målen varit övergripande, som de i många fall har 

varit. Det ska sägas att det finns projekt som uppnår resultat eller mål som inte var 

inplanerade från början men som har vuxit fram under projekttiden och som 

upplevts som positivt för verksamheterna och för målgruppen.  

 

Projektens inriktningar 
Utvecklingsprojekt i förskolan handlar till stor del om att utveckla lärmiljön så att 

den blir tillgänglig för alla barn. Uppföljningen visar att projekten ofta, medvetet 

eller omedvetet, inriktat sig på någon eller flera av de fyra områden som omnämns 

i SPSM:s tillgänglighetsmodell10, nämligen förutsättning för lärande, social miljö, 

pedagogisk miljö och fysisk miljö.   

Utifrån tillgänglighetsmodellen har SPSM utformat Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning11 som är tänkt att användas av personal inom skolväsendet för 

att synliggöra hur tillgänglig lärmiljön är för barn och elever i verksamheterna. I 

värderingsverktyget får användaren själv skatta verksamheten. Det är 22 indikatorer 

kopplade till förutsättning för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk 

miljö som värderas. Därefter presenteras ett resultat kopplat till dessa. SPSM:s 

ambition är att värderingsverktyget ska vara ett komplement till de 

kvalitetssäkringsprogram som redan finns och att det blir en del av det kollegiala 

värdegrundsarbetet och det pedagogiska samtalet som bedrivs på förskolor och 

skolor för att uppnå de nationella målen. Vid vår genomgång av 

utvecklingsprojektens ansökningar och slutrapporter framkommer att åtta projekt 

uttryckligen har använt sig av värderingsverktyget för att identifiera 

utvecklingsområden och utforma projektet.  

 

 

 

 

                                                 

10 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012–10–22, Tillgänglighetsmodellen.  

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

inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ (hämtad 2018–11–29) 
11 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018–10–11, Värderingsverktyget som stöd.  

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

inkludering/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/ (hämtad 2018-12-19) 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/
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Bild 1. Indikatorer i tillgänglighetsmodellen 

 

För att få en överblick över projektens innehåll, har vi valt att sammanställa vilka 

områden i tillgänglighetsmodellen som de riktat in sig på. De projekt som inte 

använt sig av värderingsverktyget, eller i vilket fall inte refererat till den eller 

tillgänglighetsmodellen, har vi själva placerat in i det område som vi anser bäst 

stämmer överens med deras beskrivning av projektet.  

För en närmare beskrivning av de fyra olika områdena av tillgänglighetsmodellen 

utifrån dess respektive idealtyp, se bilagd sammanställning.  

Projektens inriktningar 

För att göra resultatet överskådligt, har projekten sorterats in i 

tillgänglighetsmodellens olika områden förutsättning för lärande, social miljö, 

pedagogisk miljö och fysisk miljö. Inledningsvis kan vi konstatera att de allra flesta 

projekt har riktat in sig på mer än ett av dessa områden. Bara tretton av projekten 

har riktat in sig på ett enda område och vanligast är att de har arbetat med bemötande 

eller social inkludering för barn med NPF eller tal- och språksvårigheter, det vill 

säga området social lärmiljö.  

Ungefär hälften av alla projekt har riktat in sig på två områden. Av dessa är 

kombinationen kommunikation genom till exempel tecken (område förutsättning 

för lärande) och användandet av bildstöd, fotokalender och andra pedagogiska 

hjälpmedel (område pedagogisk lärmiljö) vanligast. Resterande projekt har riktat in 

sig mot fler än två områden.  
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Eftersom de flesta projekt har riktat in sig mot fler än ett område, redovisas här i 

tabell 3 antalet projekt som riktat in sig på respektive område oavsett om det varit 

ett område eller om de kombinerat flera områden. 

Tabell 3. Antal projekt som respektive område förekommer i 

Område 

Förutsättning för lärande 29 

Pedagogisk lärmiljö 25 

Social lärmiljö 22 

Fysisk lärmiljö 12 

Som vi kan se är det inte någon större skillnad i förekomst mellan områdena 

förutom vad gäller fysisk lärmiljö som utmärker sig genom att vara ungefär hälften 

så vanligt som de övriga tre. Om vi däremot tar de projekt inom området 

förutsättning för lärande som fokuserat på kommunikation genom till exempel 

TAKK och de projekt inom pedagogisk lärmiljö som ägnat sig åt pedagogiska 

metoder för att främja kommunikationen genom till exempel bildstöd, så finns en 

övervikt av projekt som ägnat sig åt att på något sätt och i någon grad förbättra 

kommunikationsmöjligheterna för målgruppen.  

Nedan följer en djupdykning inom de olika områdena projekten riktat in sig på och 

en presentation av hur dessa projekt kan se ut. 

Projekt med inriktning mot området förutsättning för lärande 

Det är mycket vanligt att projekten har riktat in sig mot området förutsättning för 

lärande, ensamt eller i kombination med andra områden. Av dessa projekt kan man 

särskilja två olika underkategorier; kommunikation respektive kartläggning och 

dokumentation.  

Vad gäller underkategorin kommunikation är det en central del av förutsättning för 

lärande. Det vill säga att alla har tillgång till kommunikation utifrån sina 

förutsättningar och att alla barn erbjuds olika möjligheter till språk- och 

kommunikationsutveckling. 

”Alla pedagoger på förskolan ska kunna 

grunderna i TAKK för att i framtiden 

använda det som en naturlig del i 

verksamheten och på så sätt kunna stötta 

alla språksvaga barn på förskolan.” 

Antal projekt 
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De projekt som arbetat med kommunikation har framförallt ägnat sig åt utbildning 

av personalen inom tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, 

TAKK. Några projekt har haft en mer renodlad inriktning mot TAKK men många 

har kombinerat TAKK med utveckling av den pedagogiska lärmiljön i form av till 

exempel bildstöd, språkfrämjande pedagogik, dans och rörelse eller digitala 

hjälpmedel.  

Ytterligare nio projekt har inriktat sig på kommunikation, men i kombination med 

en eller flera av de andra områdena. Ett sådant exempel är ett utvecklingsprojekt 

som kombinerat områdena förutsättning för lärande (kommunikation), pedagogisk 

lärmiljö (genom bland annat bildstöd) och fysisk lärmiljö (genom utformandet av 

lugna rum). Detta projekt genomfördes i samtliga nio av kommunens förskolor. 

Innan projektets början hade de identifierat att barn med olika typer av 

funktionsnedsättningar ofta hamnade utanför eller hade svårt att till fullo delta i de 

ordinarie språklekarna. Personalen ansåg ofta att barngrupperna var för stora, att de 

inte räckte till och att många saknade kunskap både vad gäller språklig medvetenhet 

och kring barn med olika funktionsnedsättningar. De inledde sitt projekt med att 

läsa om en pedagogisk metod som omfattar dagliga övningar med språket i 

förskolan. De gick också på en föreläsning kring språklig medvetenhet för att få 

inspiration. Därefter upprättade de språksamlingar på förskolorna med material 

anpassat till kunskapsnivå, synproblematik etcetera. De satte också upp en översikt 

över bland annat dagens bok, ramsa eller rim och tecken för att personal, barn och 

vårdnadshavare skulle kunna se vad som var i fokus vid just den tidpunkten. 

Parallellt med detta genomförde de under projekttiden även anpassningar av den 

fysiska miljön. Bland annat har sinnesintryck minimerats och rummen har utrustats 

med föremål för taktil stimulering. Som vi kan se, berör projektet flera inriktningar: 

förutsättning för lärande genom kommunikation, pedagogisk miljö genom stöd och 

anpassningar och fysisk miljö genom fysiska anpassningar av rum och föremål. 

Sex av projekten inom området förutsättning för lärande har istället för 

kommunikation ägnat sig åt vad vi kan kalla kartläggning och dokumentation. 

Eftersom de handlar om att skapa en helhetssyn på barnens behov och ge särskilt 

stöd till de som behöver det, hamnar de också under området förutsättning för 

”[Vårt syfte är att].. genom ökad kunskap bli bättre på att tidigt 

identifiera och utreda vissa barns utveckling på ett mer 

strukturerat sätt än vi gör idag för att alla barn ska mötas av 

metoder och arbetssätt för att gynna barns språkliga samt 

sociala samspelsutveckling. [Vårt mål är att]..tidigt upptäcka 

och kartlägga de barn som väcker förskolelärares funderingar 

inom området språksvårigheter och sociala svårigheter.” 
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lärande. Dessa projekt har ofta haft som målbild att kunna identifiera behov i tid 

och möta eleverna mer strukturerat.  

Utvecklingsprojektet som citerats ovan hade identifierat ett behov av att tidigt 

upptäcka barn med språksvårigheter och sociala svårigheter samt behov av att ge 

mer kompetens och stöttning till personalen kring arbetet med dessa barn. För att 

åtgärda detta har de genomfört barnkonferenser på alla enheter. De har också använt 

olika dokumentationsformer och följt upp via dessa. Utöver detta fick personalen 

fortbildning genom föreläsningar och litteraturstudier. Kontinuerlig reflektion 

skedde genom nätverk och handledning.  

Projekt med inriktning mot området social lärmiljö 

En stor andel av projekten har riktat in sig mot området social lärmiljö, ibland i 

kombination med andra områden. Bland dessa kan man urskilja att barn med NPF 

är vanlig som målgrupp och till och med något vanligare än barn med tal- och 

språksvårigheter. 

Utvecklingsprojekten med inriktning mot området social lärmiljö har arbetat med 

till exempel bemötande genom problematisering av attityder, föreställningar och 

normbilder som finns i förskolans miljö. Några projekt har också arbetat mer 

renodlat med barnens sociala inkludering. Sju av de 22 projekten har haft inriktning 

mot enbart området social lärmiljö. Det har då framförallt handlat om just 

bemötande och då till stor del personalens bemötande av barn med NPF, även om 

målgruppen tal- och språk också är vanligt förekommande.  

Ett projekt med inriktning mot området social lärmiljö i form av bemötande 

genomfördes i en förskola som genom en kartläggning såg behov av utveckling av 

den sociala miljön för barn med funktionsvariation, i synnerhet vad gäller likvärdigt 

bemötande. För att öka sitt medvetande om förhållnings- och arbetssätt har de filmat 

olika leksituationer. De har därefter studerat och analyserat filmerna, både enskilt 

och i grupp. Genom en handledare, som i sin tur tagit del av litteratur och 

föreläsningar, har de kunnat koppla teori till observationer. De upplever att de efter 

projektets genomförande har fått ökad insikt, förståelse och medvetenhet om hur de 

genom sitt förhållningssätt kan arbeta inkluderande och stödjande för barn med 

funktionsnedsättning. De har också kunnat se, trots en kort projekttid, ett förändrat 

förhållningssätt barnen emellan och att erkännandet i gruppen ökat för barnen som 

har funktionsnedsättning. 

Exemplet ovan är ganska tydligt inriktat på just bemötande, även om effekter kunde 

ses även på barnens relationer sinsemellan. Ett fåtal av utvecklingsprojekten som 

haft inriktning mot området social lärmiljö har haft ett mer renodlat fokus på just 

barnens sociala inkludering sinsemellan. Samtliga av dessa projekt har haft lek som 

metod. Ett exempel är ett projekt som riktat sig till barn med autism. Verksamheten 

upplevde att dessa barn inte var så delaktiga jämfört med övriga barn. 
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Verksamheten saknade kunskap om autism och personalen hade inte tillräckligt 

med strategier för att kunna arbeta med lek med de här barnen. Projektet utgick 

ifrån något som kallas för speciella lekgrupper och som utgår från  en särskild 

metod. Varje lekgrupp bestod av en nybörjarlekare, ett barn med autism, och fem 

dragarbarn, övriga barn i lekgruppen. Dragarbarnen valdes ut utifrån personlighet 

för att skapa en dynamisk grupp. Två leklotsar, personal från förskolan, ledde leken. 

Leklotsarna fick i början av projektet ta del av både föreläsning och workshop och 

under projektets gång fick de kontinuerlig handledning av en utbildad handledare. 

Leken har också filmats och analyseras. Ett urval av projektets resultat var att barn 

med autism har utvecklat sina sätt att kommunicera och samspela. Förmågan att 

leka stärktes både när det gällde den symboliska förmågan och hur barnen 

samspelar. För nybörjarlekarna blev kompisar och relationerna med dem viktigare. 

I många fall började också barnen kommunicera direkt med varandra istället för 

som tidigare, via en vuxen.   

 

Projekt med inriktning mot området pedagogisk lärmiljö 

Av de 25 projekt som riktat in sig på pedagogisk lärmiljö är det bara ett som inte 

samtidigt också haft inriktning mot något annat område. Detta enskilda projekt har 

använt musik som metod.  

Som nämnt under området förutsättning för lärande ovan, har projekt med 

kombinationen pedagogisk lärmiljö och förutsättning för lärande i form av 

kommunikation, varit vanligt. Detta är inte helt överraskande då till exempel 

teckenspråk eller tecken som alternativ kommunikation också naturligt kan 

kombineras med alternativ kommunikation och andra pedagogiska metoder för 

språkinlärning. Bland de projekt som haft inriktning mot området pedagogisk 

lärmiljö har det varit mycket vanligt att de utvecklat och eller använt sig av bildstöd 

och fotokalender, oavsett vilket eller vilka andra områden projektet kombinerats 

med.  

”Barnen, både barnen med autism och deras kamrater, har utvecklats 

liksom personalen i projektet. Utvecklingen hos barnen med autism 

har till stor del handlat om lek och samspelsförmågor samt 

kommunikation. Delaktigheten har generellt ökat och för många har 

kamrater blivit viktigare. För de andra barnen har bland annat 

självförtroendet och lekförmågorna ökat liksom acceptansen för 

olikheter och förmågan att inkludera sina kompisar. Personalen i 

projektet har utvecklats. De har, menar vi, definierat och förfinat sina 

pedagogiska relationer.” 
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En kommun som genomförde ett projekt med inriktning mot området pedagogisk 

miljö, gjorde en så kallad pedagogisk ledarskapskvalitetssäkring. Detta genom att 

nio pedagogiska utvecklingsledare från kommunens förskolor och en pedagogisk 

koordinator inrättades och fortbildades i ledarskap, tillgänglighet, NPF och AKK. 

Fortbildningen skedde till stor del genom SPSM:s nätbaserade kurser såsom 

Förskola – en plats för alla barn, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

fortsättningskurs och Alternativ och kompletterande kommunikation samt genom 

SPSM:s konferens Lyckas i lärandet – en konferens om att utveckla tillgängliga 

lärmiljöer. Projektet har lett till ett arbete inriktat på tillgänglighet och ett 

gemensamt förhållningssätt mellan förskolorna. Inom projektet har de också använt 

sig av SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, något de uppfattat som 

en stor tillgång i arbetet med att se över och utveckla pedagogiska lärmiljöer så att 

alla barn ska kunna vistas i en verksamhet som formats efter deras unika behov och 

förutsättningar. När de gjorde självvärderingen i slutet av projektet, hade de flesta 

arbetslag utvecklat sina pedagogiska lärmiljöer.  

Ett fåtal projekt har riktat in sig mot området pedagogisk lärmiljö men ägnat sig åt 

annat än AKK. Ett av dessa projekt genomfördes på fem förskoleavdelningar. 

Projektet syftade till att främja lärandemiljön och genom lek arbeta med tidiga 

insatser för barn i förskoleåldern med svårigheter inom matematikområdet. 

Projektet inleddes med en gemensam träff där syftet diskuterades och fortsatte 

genom att arbetslagen hade regelbundna reflektionsträffar med elevhälsans 

talpedagog och specialpedagog. Under projekts gång har matematiken i förskolans 

vardagsrutiner och aktiviteter identifierats och varje förskoleavdelning har fått olika 

typer av riktat matematikmaterial med syfte att komplettera och kompensera för 

barn som uppvisar svårigheter. Personalen har också arbetat med pedagogisk 

dokumentation genom att filma, anteckna och samla in barnens arbeten.  

”Det riktade matematikmaterialet har varit ett 

viktigt visuellt och konkret verktyg för både barn 

och personal för att utveckla lek kring matematik, 

nya arbetssätt och metoder. Både personalen och 

barn har höjt sin kompetens och sina förmågor. 

Personalen uttrycker att de känner sig  mycket 

säkrare i sin roll att stödja den matematiska 

utvecklingen för barngruppen. Projektet har 

riktat till barn i behov av särskilt stöd men har 

verkligen varit kompetenshöjande för alla!” 
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Projekt med inriktning mot området fysisk lärmiljö 

Av de tolv projekt som inriktat sig mot området fysisk lärmiljö är det bara två som 

enbart ägnat sig åt detta område. Det ena har genomfört mer omfattande 

ombyggnationer. Det andra har haft fokus på fysisk anpassning av utemiljön. Det 

senare inledde sin projektperiod med att kartlägga den fysiska miljön utomhus och 

ta fram en detaljplan över innehåll, material och växter. Därefter har de lagt fram 

förslag på bland annat solskydd, plats för träning och framkomlighet för att sedan 

genomföra dessa förändringar. Under projektets gång har de bland annat asfalterat 

delar av gården för ökad tillgänglighet för barn med rörelsehinder, rullstol eller 

andra hjälpmedel. De har också byggt odlingslådor med spaljéer och odlat i dessa 

för att dämpa ljud utifrån och byggt ett lusthus och tillgängliggjort vägen runt det. 

De har också inrättat mer lättillgänglig förvaring, en musik- och ljudanläggning 

samt placerat ”sinnligt” material på olika ställen i trädgården. 

I de övriga tio projekten som kombinerat området fysisk lärmiljö med andra 

områden har de genomfört fysiska anpassningar men inte i samma utsträckning som 

de mer renodlade projekten. Dessa projekt kan till exempel till viss del ha förändrat 

ljudmiljön genom att använda textilier eller möblerat om och städat, det vill säga 

tillgängliggjort utan att direkt bygga om. Ett bra exempel är ett projekt som också 

beskrivits under området förutsättning för lärande, där de parallellt med utveckling 

av kommunikation och pedagogiska miljöer även anpassat den fysiska miljön 

genom att minimera sinnesintryck och utrusta rummen med föremål för taktil 

stimulering. 

 

Projektens arbetssätt 
Kollegialt lärande, handledning och utbildningsinsatser 

De flesta utvecklingsprojekt är mycket lika varandra vad gäller arbetssätt och 

upplägg. Generellt kan man säga att projekten inleds genom att antingen 

projektgruppen eller en del av de anställda tillgodoser sig ny kunskap genom 

externa eller webbaserade utbildningar och eller litteraturstudier. Några projekt har 

också använt sig av SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för att öka 

sin kunskap. Den nya kunskapen kan också ha inhämtats genom observationer av 

den egna verksamheten eller studiebesök i andra verksamheter. Därefter brukar 

projekten gå ut på att förvalta, sprida eller utveckla denna nya kunskap i 

verksamheten genom till exempel workshops, nätverksträffar, handledning eller 

kollegialt lärande. Det kan till exempel handla om att några pedagoger har gått en 

kurs i TAKK och därefter genom handledning, kollegialt lärande eller annat sätt 

sprider denna kunskap till övriga medarbetare och barn. Just kollegialt lärande i 

någon organiserad form, till exempel återkommande träffar, är ett mycket vanligt 

arbetssätt i projekten, oavsett upplägg. 
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Vissa projekt har istället ett annat upplägg och arbetssätt där man kontinuerligt 

tillgodogör sig information istället för att det främst koncentreras till 

inledningsskedet. Det kan till exempel handla om regelbundna nätverksträffar, 

litteraturstudier eller handledning av någon med relevant kompetens, till exempel 

en logoped.   

Här får vi en överblick över hur vanliga de olika arbetssätten varit i projekten: 

Som vi kan se i diagrammet ovan, är det vanligt att projekten har ägnat sig åt 

kollegialt lärande. Med detta menas att pedagogerna i någon organiserad form lyfter 

problem och svårigheter sinsemellan, diskuterar undervisningssituationer eller på 

något sätt kritiskt granskar sitt eget och andras arbete. Eftersom vi i denna rapport 

räknat med dem som mer uttryckligen angett att det är så de arbetat, är det möjligt 

och till och med troligt att de i verkligheten varit ännu fler. Ett annat vanligt 

arbetssätt, som inte helt går att särskilja från kollegialt lärande, är handledning. Med 

handledning menar vi de projekt som angett att de haft en pedagog eller 

motsvarande med särskild kompetens som handlett övriga pedagoger i syfte att 

utveckla till exempel undervisningssituationer. Hälften av de projekt som ägnat sig 

åt kollegialt lärande har också haft någon form av handledning i sitt projekt.  

Även utbildning är ett vanligt arbetssätt. Med det menas om pedagogerna till 

exempel deltagit på en föreläsning eller gått någon kurs för att utbilda sig inom ett 

visst område. Ett något mindre antal projekt har ägnat sig åt fysisk anpassning. Det 

kan röra sig om att de byggt om i lokalerna eller anpassat ljudmiljön. En 

motsvarande andel har också använt sig av workshops, observationer av den egna 

verksamheten eller litteraturstudier. Vad gäller observationer har det ofta ingått som 

ett moment i kollegialt lärande. Värderingsverktyget har uttryckligen använts i åtta 
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projekt. Ett fåtal projekt, fem stycken, har använt sig av nätverksträffar. Fyra 

projekt har angett att de gjort studiebesök. 

Exempel på arbetssätt och upplägg 

En kommun beskriver hur tre pedagoger på förskolan bildade en projektgrupp under 

ledning av en projektledare med särskilda kunskaper i samspel och 

kommunikationsutveckling. Projektgruppen startade projektet med en heldag med 

genomgång av hur språkutveckling sker, praktiska övningar och teori. De har sedan 

träffats kontinuerligt under året på utbildningar, workshops, gemensam reflektion 

och för filmanalys. Därefter följde ett par tillfällen med fortsatt fördjupning i 

språkutveckling och diskussioner om vilken kompetens man ansåg att förskolan 

behövde utveckla. I samband med detta besökte projektledaren kontinuerligt 

samtliga avdelningar på förskolan. Alla sex avdelningar har därefter genomfört en 

workshop om språkutveckling och hur bland annat tecken, bild och symbolstöd kan 

användas. En pedagog fick sedan i uppgift att ta fram veckotavlor och bilder till 

samtliga avdelningar, som introducerades till pedagoger, barn och vårdnadshavare. 

Projektet initierade också aktiviteten Sagoväska, där en pedagog besökte samtliga 

avdelningar med väskan som innehöll olika material och symboler för att stödja en 

saga. Pedagogen använde också tecken som stöd i sagan.  

 

I ett annat projekt arbetade projektledaren med samtliga avdelningar inom 

förskolan. Projektledaren deltog i barngrupper en gång per vecka för att utbilda barn 

och pedagoger i TAKK i vardagen, till exempel med hjälp av sångstund med 

teckendocka. Då introducerades också veckans tecken , det vill säga ett tecken som 

varje avdelning övar intensivt på en vecka och som dessutom delges till hemmen. 

Utbildningen ledde till att avdelningarna började använda tecken på samlingen och 

matramsor när de presenterade maten. Två gånger per termin har projektledaren 

haft kvällskurser med alla pedagoger som också fått läxuppgifter mellan gångerna. 

En uppgift var att skapa en enkel sagoteater med tecken och framföra för barnen. 

Utöver detta har projektledaren satt upp bilder med tecken på väggarna, tecken 

kring matsituation och toabesök, tecken som tillhör vissa lekar, alfabet, siffror med 

mera.  

Ett annat projekt hade innan projektstart genomfört en kartläggning av det 

specialpedagogiska behovet på förskolan. Vid projektstart delades pedagogerna in 

i två handledningsgrupper. På träffarna diskuterade man, under ledning av 

specialpedagogen, ämnen som identifierats under kartläggningen. Utgångspunkt 

togs i litteratur och aktuell forskning om till exempel barns beteenden och 

pedagogiska verktyg. Man tog även upp och diskuterade aktuella dilemman från 

verksamheten. Projektets upplägg upplevdes som positivt av pedagogerna, då de 

fick möjlighet att sitta ner och reflektera och få andra pedagogers kunskap och 

tankar kring deras olika frågeställningar.  
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Projektens resultat 
De allra flesta projekt har en ganska utförlig beskrivning i slutrapporterna av vad 

projekten lett till, även om de inte alltid har ett särskilt avsnitt just för resultat. Det 

framgår dock inte alltid hur de har kommit fram till att just detta är projektets 

resultat eller på vilket sätt de har mätt resultaten. Nedan kan vi se en 

sammanfattning av de olika typer av resultat som projekten själva beskrivit i 

rapporterna.  

När huvudmännen beskriver i slutrapporten vad projekten har lett till så handlar det 

till stor del om att personalen har fått en ökad förståelse, kunskap eller vilja att lära 

sig mer. Flera skriver också att projektarbetet har lett till en samsyn hos personalen, 

en gemensam kunskapsbas och ett bättre samarbete. Andra resultat i linje med detta 

är att personalen tar ett mer delat ansvar för barn i behov av särskilt stöd och att de 

är mer trygga, medvetna och lösningsorienterade. Även bättre kommunikation 

mellan personalen anges som resultat.  

I flera rapporter anges också hur projektet lett till inställningsförändringar hos 

personalen. Det är då allt från att inställningen till digitala verktyg blivit mer positiv 

till att personalen förändrat inställning från ”hur kan barnet passa in i 

verksamheten?” till ”hur kan vi ändra oss för att hjälpa barnet?”. Det senare 

återkommer i flera rapporter och handlar ofta om att personalen letar pedagogiska 

möjligheter istället för att problem belägga barnet.  

Ny kunskap är också ett resultat som omnämns i många rapporter. Det kan då 

handla om allt från att personalen fått kunskap om konkreta metoder och strategier 

som de kan använda i sitt arbete till att barn och personal lärt sig att teckna eller att 

kommunicera via tecken och bilder som stöd. I vissa rapporter beskrivs också att 

kunskapen har lett till ny dokumentation eller tydligare rutiner och handlingsplaner. 

Ett annat projekt har utvecklat kunskapen kring och användandet av digitala 

verktyg. 

”Jag märker att vi gått en lång väg sen vi 

startade 2014. Från att se barn som 

problemskapare, någon man helst vill lyfta ur 

gruppen, till att mena att det är en tillgång för 

alla att ha barn i behov av stöd på avdelningen. 

Det är en rejäl synvända det. Ett 

perspektivskifte.” 
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Många har angett att verksamheten genom till exempel den nya kunskapen eller det 

nya sättet att kommunicera eller dokumentera förändrats på ett sådant sätt att det 

påverkar den fortsatta ordinarie verksamheten. De flesta anger dock att det behövs 

tid för att implementera nya arbetssätt och förhållningssätt fullt ut. Ofta anger de att 

de nu har fått nödvändiga förutsättningar och ska fortsätta det ordinarie arbetet med 

lärdomar från projektet. Vissa projekt tar dock upp mer konkret förvaltning av den 

nya kunskapen. Det kan handla om att nätverksträffar ska fortsätta framöver eller 

att en pedagogisk koordinator ska anställas för att implementera igångsatta 

processer.  

Ovan nämnda resultat har förmodligen till stor del påverkat lärmiljön i de olika 

förskolor projekten genomförts i. Andra har dock mer konkret angett att de har fått 

en mer tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Det handlar om allt från fysisk 

tillgänglighet till förbättringar i den sociala eller pedagogiska lärmiljön.  Till 

exempel anger man att personalen med hjälp av nya verktyg har kunnat observera 

barns matematiska förmågor och kunnat planera stödinsatser med anpassat material 

eller att mer kompetenta pedagoger tidigare uppmärksammar barn som behöver 

extra stöd i sin språkliga och kommunikativa förmåga. 

Vissa projekt har också angett mer konkreta resultat. Det kan vara allt från att de 

tagit fram en handlingsplan vid behov för barn med språkstörning till att de 

färdigställt ett bibliotek eller fått en mer tillgänglig och varierad utemiljö. 

Ett återkommande resultat är att den förbättrade kunskapen och lärmiljön har 

resulterat i att barnens kommunikation stärkts och att de i högre utsträckning blivit 

inkluderade och delaktiga.  

 

”Barnens delaktighet har ökat genom att de 

nu ges bättre förutsättningar till delaktighet 

då vi som pedagoger blivit mer medvetna om 

hur vårt förhållningssätt påverkar barnens 

delaktighet. Det anses som självklart att alla 

barn ska kunna delta i vardagen och i 

aktiviteter och att vi som pedagoger får 

anpassa vårt bemötande och formen av 

aktivitet så den blir meningsfull för alla barn. 

Att det är vi pedagoger som bär ansvaret för 

att barnen ska lyckas i alla situationer.” 
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Det nämns också att barn utan tal har gjort sig förstådda vilket har lett till har 

minskad  frustration samt att  barnen har blivit mer inkluderade genom leken och 

fått en ökad språklig självkänsla.  

 

På samma tema nämns också att barnen hälsar och ser på varandra oftare samt oftare 

inkluderar varandra i samtal. Man anger också att barnen tecknar mer, har 

utvecklats språkligt och nått en högre fonologisk nivå. Utöver det har något projekt 

angett att barnen genom nya upplevelser och ett förändrat förhållningssätt från 

personal och musiker kunnat uppvisa en större nyfikenhet, glädje och respons i 

musikaktiviteter. Nedan presenteras ett urval av projektens resultat i punktform. 

Exempel på resultat som rör personalen: 

 Ökad förståelse, kunskap och nyfikenhet 

 Samsyn  

 Gemensam kunskapsbas  

 Bättre samarbete  

 Mer delat ansvar för barn i behov av särskilt stöd 

 Tryggare och mer medveten personalgrupp 

 Större intresse av att lära sig ännu mer 

 Mer lösningsorienterade 

 Hittat bättre strategier  

 Ökad kommunikation  

 Förändrad inställning till digitala verktyg från negativ till positiv 

 Bättre förståelse för barns olikheter  

 Inställningsförändring ”hur kan vi ändra oss för att hjälpa barnet istället 

för hur kan barnet passa in i verksamheten” 

”I våra utvärderingar beskriver i stort sett 

alla leklotsar att barnen med autism har 

utvecklat sina sätt att kommunicera och 

samspela. Förmågan att leka har stärkts både 

när det gäller den symboliska förmågan och 

hur barnen samspelar. För nybörjarlekarna 

har kompisar och relationer med dem blivit 

viktigare. I många fall har barnen börjat 

kommunicera direkt med varandra istället för 

som tidigare, via en vuxen.” 
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 Mer uppmärksamma på barnens behov

 Letar pedagogiska möjligheter istället för att problembelägga barnet

 Nya verktyg att observera barns matematiska förmågor och planera

stödinsatser

 Mer kompetenta pedagoger som tidigare uppmärksammar barn som

behöver extra stöttning i sin språkliga och kommunikativa förmåga

 Större användning av tecken och bildstöd

 Lärt sig grunderna i TAKK.

Exempel på resultat som rör barnen: 

 Barnen är mer inkluderade genom leken

 Barnen hälsar och ser på varandra oftare och inkluderar oftare varandra i

samtal

 Delaktigheten har ökat

 Kommunikationen har stärkts och frustration minskat

 Barn med talsvårigheter har ökad tillgång till det sociokommunikativa

spelet

 Barnen har stärkts och fått en ökad språklig självkänsla

 Barnen tecknar mer, och har utvecklats språkligt

 Barnen med autism har utvecklat sina sätt att kommunicera och samspela

och förmågan att leka

 Barnen har börjat kommunicera direkt med varandra istället för som

tidigare, via en vuxen

 De barn som nu börjat i förskoleklass når en högre fonologisk nivå än

tidigare barngrupper gjort

 Barnen har genom nya upplevelser och ett förändrat förhållningssätt från

personal och musiker kunnat uppvisa en större nyfikenhet, glädje och

respons i musikaktiviteter

 Barnen har utvecklats fysisk och psykiskt.

Exempel på resultat som rör lärmiljön, rutiner eller handlingsplaner: 

 Ökad tillgänglighet och inkludering

 Skapat nya lärmiljöer

 Idébank för utformning av gårdar

 Mer tillgänglig utomhusmiljö

 Nya eller tydligare rutiner

 Ny eller tydligare handlingsplan

 Ny eller tydligare dokumentation

 Tagit fram bildstöd

 Utvecklat den språkliga miljön
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 Tagit fram en språkplan

 Utvecklat användandet av digitala verktyg.

Som vi kan se är det många projekt som uppgett väldigt positiva resultat och några 

har därutöver mer konkret angett hur de har eller ska arbeta vidare med 

implementeringen av de nya arbetssätten eller den nya kunskapen för att de goda 

resultaten ska fortsätta. En projektledare beskriver till exempel hur 

projektledningen med utgångspunkt i projektet fått möjlighet att beskriva 

målgruppens behov. Det har resulterat i att för- och grundskolenämnden fattat 

beslut om att kompetenscentrum språk och kommunikation ska utöka sin 

verksamhet gentemot förskolan. De beskriver också hur beslutet borgar för att det 

utvecklingsarbete som påbörjats med stöd av SIS-medel från SPSM kommer att få 

en fortsättning i kommunens egen regi efter projektets slut.  

En del projekt har dock inte angett alls hur de ska arbeta vidare med implementering 

och andra projekt har varit så avgränsade att implementeringen kan anses vara klar 

vid projektets slut. Det senare gäller till exempel de projekt som arbetat med fysisk 

tillgänglighet. Andra projekt har redovisat mycket positiva resultat för de barn som 

deltagit men inte berört implementeringen, vilket bland annat kan bero på att 

metoderna och arbetssättet har varit så kopplade till projektet att det är svårt att tala 

om någon implementering i verksamheten.  

Projektens framgångsfaktorer och 

rekommendationer  
Många projekt har utförligt beskrivit projektets framgångsfaktorer och 

rekommendationer till andra som ska genomföra liknande projekt. Ibland är de 

väldigt specifika och hör till en viss typ av projekt, men det går att utläsa en hel del 

generella framgångsfaktorer och rekommendationer.  

Personalens delaktighet 

En viktig framgångsfaktor som lyfts fram i många projektrapporter är att all 

personal i verksamheten varit delaktiga i projektet. I vissa fall har det handlat om 

”Att alla specialpedagoger fick möjlighet att samlas 

under utbildningsdagarna gav förutom workshopen 

möjlighet till gemensamma samtal, funderingar och 

diskussioner. Att så många deltog gav ett annat 

genomslag och en annan tyngd till insatsen än om ett fåtal 

deltagit.” 
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att inte begränsa deltagandet till exempelvis enbart fast anställda och i andra fall 

inte begränsa till bara ett visst antal pedagoger i verksamheten.  De fördelar som 

kommit av detta har uttryckts på lite olika sätt, men det handlar bland annat om att 

gemenskapen kring ett projekt blir större när samtliga deltar, man kan fånga in fler 

perspektiv och implementeringen blir mer hållbar när alla i verksamheten, inte bara 

vissa, lär sig och gör på det ”nya sättet”. En gemensam syn på vad som ska göras 

lyfts ofta som en framgångsfaktor, och för att nå en sådan anges ofta vikten av att 

alla får delta i något som ger en gemensam grund och förförståelse, till exempel 

fortbildning, workshop eller kollegialt lärande. I något fall lyfts kollegialt lärande 

som bättre än fortbildning i detta syfte, då det genererar något som är mer praktiskt 

användbart.  

Ett brett deltagande kan också minska risken för oförstående kollegor och 

konflikter. Andra fördelar med att ha många deltagande är att projektet får en större 

tyngd. Att blanda personalgrupper har också skapat en dela med sig-kultur och 

byggt relationer över gränserna. Att arbeta i nätverk omnämns som framgångsrikt 

för att uppnå dessa fördelar, att alla får möjlighet att delta och att alla får samma 

information. Rekommendationen om ett brett deltagande i projektet har också 

kommit till uttryck i de negativa erfarenheterna som lyfts i projektrapporterna. När 

bara ett fåtal arbetat med projektet har det bland annat beskrivits som att det skapats 

en klyfta mellan dem och de andra. Någon annan har beskrivit att de känt sig 

ensamma i projektet och att de dragit lärdomen att de ska vara fler per förskola som 

arbetar med förändringarna.  
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Chefernas delaktighet 

Rekommendationerna kring delaktighet har inte bara rört personalen inom 

avdelningarna utan också verksamhets- och förskolecheferna. Vikten av deras insyn 

och aktivt deltagande lyfts i flera rapporter och har bland annat beskrivits som en 

förutsättning för att kunna driva igenom projektet men också för det fortsatta arbetet 

och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att ha delaktiga 

verksamhets- och förskolechefer har också projektledaren kunnat få rätt stöd. När 

alla nivåer har varit delaktiga har man också upplevt att behovet av eldsjälar har 

minskat. En mycket konkret rekommendation i syfte att skapa gemensam 

kunskapsutveckling och samsyn är att tidigt förankra projektet med 

förskolecheferna och skapa nätverk där förskolechefer och representanter från 

förskolan eller förskolorna ingår.  

En rekommendation är att stämma av med alla involverade under projektets gång 

så att projektet inte ska tappa riktning.  

 

Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet 

Betydelsen av vårdnadshavares delaktighet har lyfts i flera rapporter, i synnerhet då 

projekten använt sig av TAKK och där man såg att vikten av tecken behöver 

förtydligas. Även föräldrars synpunkter är viktiga för att få en helhetsbild av 

barnens behov. 

”Arbetet med att ge pedagogerna bredare 

kunskap och förståelse i arbetet med de 

digitala verktygen har glädjande nog kommit 

oerhört långt och vi är stolta att idag kunna 

säga att vi ligger både organisationsmässigt 

och kompetensmässigt i framkant. Mycket 

tack vare det nära och intensiva arbetet med 

förskolechefer men också tack vare en, 

kanske från utsidan upplevd, mycket styrd 

organisation. Detta har lett till samsyn och 

ökade möjligheter inte bara i pedagogernas 

egen utveckling och direkta arbete mot barn 

och barngrupp, utan också för 

förskolecheferna.”  
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I några projekt lyfter man fram barnens delaktighet som en framgångsfaktor, och 

då gärna så tidigt som möjligt för att de ska få vara med och påverka utformningen 

av projektet. Det är dock bara ett fåtal projekt som uttryckt att de involverat barnen 

på ett systematiskt sätt. Ett exempel är ett projekt där man bland annat lyssnat in 

barnens tankar och idéer om hur de vill förändra miljön. Barnen har varit med och 

möblerat, tillverkat material och rekvisita som behövts utifrån deras intressen. 

Utifrån dokumentation kring barnens lek har pedagogerna också gjort upptäckter 

kring det enskilda barnets och gruppens behov och intressen, vilket bildat 

utgångspunkt för de förändringar som genomförts. Pedagogerna har följt upp hur 

förändringarna mottagits av barnen med stöd av pedagogisk dokumentation.  

Starkt ledarskap och tydlighet i projekten 

Många projekt poängterar vikten av att ha en stark och motiverad projektledare, ett 

tydligt ledarskap eller nyckelpersoner som ansvarar för att styra upp och hålla en 

röd tråd mellan teori och praktik. Detta återkommer och bekräftas i de negativa 

erfarenheter som omnämns, till exempel kring svårigheter med 

ansvarsfördelningen, ”vem ska se till att saker blir av?”. Tydliga roller inom 

projektgruppen nämns också som en rekommendation. Därutöver nämns också 

betydelsen av tydlighet vad gäller projektets mål, tydlighet i kartläggningen och ett 

tydligt konkret material att utgå ifrån. Sammanfattningsvis kan vi säga att 

rekommendationen är att vara så tydlig och konkret som möjligt i utformningen av 

projektets alla delar.  

Dokumentation och reflektion 

Dokumentation före, under och efter projektet har lyfts som en rekommendation i 

och med att det då blir möjligt att följa och modifiera projektet under 

genomförandet. Ett verktyg som flera projekt rekommenderar för detta är SPSM:s 

värderingsverktyg. Pedagogisk dokumentation, reflektion och analys anges också 

ha utmanat pedagogerna att tänka till och uttrycka sig lösningsfokuserat.  

Avslutande rekommendationer 

Slutligen är det väldigt många projekt som uppmanar andra att inte ge upp, att inte 

låta sig skrämmas av motstånd eller ointresse. Förändringsarbete tar tid och det är 

viktigt att beakta även de små stegen! 
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Diskussion  
De inkomna SIS-ansökningarna från förskolor visar att de har ett behov av att 

utveckla kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med 

funktionsnedsättning. Skolinspektionens granskning 2017 pekar också på ett 

liknande behov eftersom de kan konstatera att det finns kvalitativa skillnader i hur 

de granskade förskolorna arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

Skolinspektionens rapport beskriver bland annat att arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd behöver utvecklas i två tredjedelar av de granskade förskolorna. Ofta 

saknas arbetssätt för att undersöka och analysera barns stödbehov samt att 

dokumentera, följa upp och utvärdera stödinsatser. I vissa lägen prövas åtgärder, 

men de bygger inte på en analys. Personalen saknar i många fall en gemensam syn 

kring vad särskilt stöd är och hur arbetet ska bedrivas. Skillnader, otydligheter och 

okunskap riskerar att ge olika tillgång till en tillgänglig lärmiljö och att barn får 

olika förutsättningar att lyckas i skolan längre fram. Ett tidigt identifierat behov, 

tidiga stödinsatser12 och en god överlämning13 till förskoleklass och grundskola gör 

en stor skillnad mot att komma till skolan som ett blankt blad. Ökad kunskap om 

stöd i förskolan och tidiga stödinsatser är därför av vikt.  

2016 var första året som skolformen förskola var behörig att söka bidrag för 

utvecklingsprojekt. Det skedde genom en extra och riktad ansökningsomgång vilket 

resulterade i 104 inkomna ansökningar. Syftet med denna rapport är att redovisa de 

utvecklingsprojekt i förskolan som beviljades bidrag under den perioden. 

Efterföljande år har förskolan ingått i ansökningsprocessen som vilken annan 

behörig skolform som helst, och vi kan se att de har fortsatt ansöka i relativt hög 

utsträckning14 vilket tyder på att de också identifierat ett behov av att förbättra 

tillgängligheten och öka kunskapen i sina verksamheter.  

Bland de utvecklingsprojekt som ingick i förskolesatsningen 2016 har vi kunnat se 

att en del haft hjälp av SPSM:s värderingsverktyg baserat på 

tillgänglighetsmodellen när de identifierat sitt behov. Några har därutöver angett att 

de använt sig av modellen också när de följt upp projektresultaten. Modellens bredd 

har också visat sig inte minst genom att vi kunnat finna motsvarigheten till alla 

projektens inriktningar i modellens områden.   

När det gäller de utvecklingsprojekt som ingår i denna uppföljning, kan vi 

konstatera att NPF och tal- och språksvårigheter är framträdande målgrupper. Det 

går också att se att projekten till stor del handlat om kommunikation och att utveckla 

                                                 

12 Barns tidiga läsning, Taube. K, 2007, Andrews,P & Sayers,J, 2015 
13 En garanti för tidiga stödinsatser, prop 2017/18:195  
14 Inför 2017 ansökte 57 förskolor, inför 2018 ansökte 60 förskolor och inför 2019 ansökte 74 

förskolor. Skillnaden från 2016 års 104 ansökningar kan möjligen delvis förklaras med den riktade 

ansökningsomgången 
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pedagogiska metoder som ska främja kommunikationen. Detta kan möjligen 

förklaras med att svårigheter med leken, det sociala samspelet och 

språkutvecklingen är mer framträdande i förskoleåldern än andra 

funktionsnedsättningar som yttrar sig genom till exempel läs- och skrivsvårigheter. 

Just att NPF och tal- och språksvårigheter är vanliga målgrupper går dock igen i 

alla utvecklingsprojekt, oavsett skolform, vilket går att utläsa ur SPSM:s 

årsredovisningar. NPF är dessutom vanligt förekommande också bland SPSM:s 

stöduppdrag. En möjlig förklaring till detta, i vilket fall vad gäller NPF, är att det 

finns en ökad omvärldsfokus på NPF med ökad diagnostisering som följd. Det kan 

ha gjort att skolan är mer observant och har en större vilja att förbättra sig när det 

kommer till sådana pedagogiska utmaningar. 

Oavsett målgrupp har utvecklingsprojekten generellt kretsat kring att få till en 

förändring för en större grupp för att uppnå skolutveckling, det vill säga en 

kvalitetsförbättring i skolans verksamhet. Det absolut vanligaste sättet har varit att 

tillgodogöra personalen ny kunskap och förvalta eller sprida denna inom hela eller 

delar av verksamheten genom kollegialt lärande under projektets gång. Kollegialt 

lärande är ett vanligt arbetssätt även i andra statsbidragsfinansierade satsningar 

inom skolan såsom i Skolverkets läs- och matematiklyftet. I Skolverkets 

utvärdering av matematiklyftet konstaterar de att en framgångsfaktor är de 

kollegiala samtalen med stöd av en matematikhandledare och det didaktiska 

stödmaterialet 15  

  

                                                 

15  Skolverket Slutredovisning av Uppdrag att svara för utbildning, 2016 
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Vi kan konstatera att det krävs resurser och kompetens för att genomdriva 

förändringar i projektform. För att projektet ska vara hållbart och lätt att följa upp, 

krävs att huvudmannen genomför en behovsanalys som utgör grunden för de 

insatser som projektet ska genomföra. Det behövs också kompetens som kan 

identifiera behovet samt planera, genomföra och implementera insatserna. Vi har 

kunnat se att detta varit en del av projektens utmaningar. Till exempel har de med 

haft problem med att skilja mellan syfte och mål eller att härleda vissa aktiviteter 

till ett visst mål. I de rekommendationer de anger i slutrapporten, kan vi också se 

utmaningarna de ställts inför, till exempel att det ska finnas en bred delaktighet 

inom alla nivåer, ett starkt ledarskap och tydlighet i projektet och kontinuerlig 

dokumentation och reflektion. Trots vissa svårigheter, rapporterar många att 

projektet resulterat i att personalen har fått en ökad förståelse, kunskap eller vilja 

att lära sig mer. Flera skriver också att projektarbetet har lett till en samsyn hos 

personalen, en gemensam kunskapsbas och ett bättre samarbete. Det har i sin tur 

bidragit till att barnens kommunikation stärkts  och att de i högre utsträckning har 

blivit inkluderade och delaktiga. 

SPSM har efter den extra ansökningsomgången 2016 gjort flera ändringar i både 

ansöknings- och redovisningsblanketten, bland annat för att det ska bli tydligt för 

huvudmännen vad som är viktigt i planering, genomförande och uppföljning av 

projekt. Här kan SPSM se över hur underlagen kan bidra så att det blir ännu 

tydligare för huvudmannen. Till exempel handlar det om att styra så att 

ansökningarna är mer avgränsade och med konkreta mål eftersom det blir lättare 

för projektgruppen att både planera, genomföra aktiviteter och slutligen följa upp 

vilka resultat projektet har åstadkommit.  

Det har därutöver varit svårt att se projektens mer långsiktiga resultat och 

implementering i verksamheten efter projektens avslut genom att enbart läsa 

slutrapporterna. Endast ett fåtal projekt har utvecklat detta i sina rapporter, och det 

kan både bero på att det är många som inte gjort upp någon plan för detta eller att 

det inte funnits en särskild fråga om detta i mallen för slutrapporten. Genom att 

ställa rätt frågor om implementering redan i ansökan och följa upp detta i 

uppföljningsrapporten, kan vi få bättre förutsättningar att följa upp projektens mer 

långsiktiga effekter. Dessa förbättringar skulle kunna hjälpa vissa projekt som är i 

behov av stöttning i att få mer hållbara resultat. Om det dessutom bidrar till att fler 

projekt har en tydligare plan för just implementeringen, är det rimligt att anta att 

den förvärvade kunskapen förvaltas och sprids i större utsträckning och således når 

fler barn.  

Vi ser dock utmaningar i att nå de huvudmän med stora specialpedagogiska 

utmaningar. De är förmodligen i behov av ett annat stöd än ovan nämnda 

förbättringsåtgärder. Detta behov har SPSM tidigare identifierat, och under 2017–

2018 har myndigheten bedrivit en försöksverksamhet som handlat om att erbjuda 
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ett urval huvudmän med stora specialpedagogiska utmaningar stöd i att bedriva 

utvecklingsprojekt. Stödet har getts hela vägen från ansökan till projektavslut. 

Försöksverksamheten visar att det proaktiva sättet att ge stöd har varit oerhört 

viktigt för huvudmännens möjligheter att genomföra ett projekt.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns behov hos huvudmännen att öka 

kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med 

funktionsnedsättning men att de har olika förutsättningar och möjligheter att 

genomföra detta. SPSM behöver fortsatt se över hur stödet kan differentieras och 

riktas mot de olika behov som finns. 
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Bilaga  

Beskrivning av Värderingsverktygets områden 

Områdena är sammanställda som dess respektive idealtyp utifrån informationen i 

tillgänglighetsverktyget. 

Förutsättning för lärande 

Förutsättning för lärande innebär att verksamheten har de övergripande 

förutsättningar som möjliggör lärande. Det handlar bland annat om att det ska finnas 

en helhetssyn på barnens behov och ges särskilt stöd till de som har behov. Det 

handlar också om att alla får förutsättningar att uppleva delaktighet i förskolans 

gemensamma aktiviteter. Här beskrivs också kommunikation, att alla har tillgång 

till kommunikation utifrån sina förutsättningar och att alla barn erbjuds olika 

möjligheter till språk- och kommunikationsutveckling. Förutsättning för lärande 

handlar också om att aktivt skapa förutsättningar för att alla barn ska uppleva 

begripliga, hanterbara och meningsfulla sammanhang och att alla barn utifrån sina 

förutsättningar och intressen ska kunna vara delaktiga. De lokaler och miljöer som 

verksamheten använder ska vara tillgängliga och möjliggöra delaktighet.  

Social miljö 

En god social miljö innebär att verksamheten arbetar aktivt för att för att göra 

instruktioner och sammanhang begripliga och för att underlätta sociala kontakter 

för alla barn. Alla barn kan delta och har möjlighet att vara delaktiga i resor och 

aktiviteter som sker utanför förskolans område. Verksamheten har tydliga rutiner 

för samverkan med hemmet och arbetar aktivt för att skapa goda relationer. 

Verksamheten arbetar aktivt för att synliggöra och problematisera attityder, 

fördomar, föreställningar och normbilder som finns i förskolans miljö. 

Pedagogisk miljö 

I en god pedagogisk miljö har verksamheten pedagogiska strategier och 

stödstrukturer som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. 

Stödstrukturer och strategier arbetas fram utifrån barnens behov och verksamheten 

gör anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå. Det handlar också om 

att arbetslaget tar ansvar för barngruppens utveckling och att alla barn får det stöd 

och de anpassningar som de behöver. Verksamheten erbjuder alla barn olika sätt att 

lära och olika lärsituationer, både individuellt och i grupp. Verksamheten erbjuder 

alla barn böcker och andra lärverktyg anpassade utifrån barnens behov, ålder och 

med olika svårighetsgrader i alla lärsituationer och aktiviteter. Verksamheten 

erbjuder alla barn it i lärandet utifrån deras behov. Utformning och innehåll är 

anpassat efter barnens behov. Personliga hjälpmedel, verksamhetens hjälpmedel 
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och lärverktyg är möjliga att använda och fungerar tillsammans i alla lärsituationer 

och lärmiljöer. 

Fysisk miljö 

En god fysisk miljö är utformad för att ge alla barn och elever det stöd de behöver. 

Det handlar bland annat om att lärmiljön ska vara fullt framkomlig, säker, 

åldersanpassad och utformad för alla barn oavsett funktionsförmåga. Det handlar 

också om god ljudmiljö, visuell miljö, luftmiljö samt framkomlig och 

orienteringsbar utemiljö. Lekutrustning ska vara tillgänglig och användbar för alla 

barn. 
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