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Bakgrund  
Förskolan och skolan har enligt läroplanen och skollagen ett 

dubbelriktat uppdrag som handlar om att främja barn- och elevers 

lärande och välbefinnande. Det innebär att barn- och elevers psykiska 

och fysiska hälsa är viktiga förutsättningar för lärandet och omvänt1; 

”om man mår bra lär man sig, lär man sig så mår man bra” 

Även Barn och ungdomsnämndens olika mål (se figur 1) speglar det 

betydelsefulla arbetet i att främja lärande och välbefinnande.  

- ”Alla barn och elever har ett reellt inflytande och förbereds till att bli 

aktiva och demokratiska världsmedborgare”.  

- ”Alla barn och elever får likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet” 

- ”Fler elever når målen genom en utvecklad undervisning” 

Uppdraget och målen är omfattande och förutsätter både kunskap och förståelse, och inte minst 

aktivt handlande. Barn- och elever kommer till förskolan och skolan med olika erfarenheter, 

förutsättningar och behov. Det är därför särskilt betydelsefullt att undervisningen utvecklas i linje 

med det främjande perspektivet och bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Med detta som bakgrund har utvecklare på Resurscentrum Kärnhuset tagit fram ett samlat 

inspirationsmaterial utifrån frågorna;  

 

 

 
 

 

 

Materialets syfte 
Detta är ett samlat inspirationsmaterial som riktar sig till pedagoger och annan personal inom 

förskola och skola.  Materialet har ett huvudsakligt främjande fokus och kan användas som ett 

uppslagsverk utifrån pågående arbete, nuläge och behov och syftar till att inspirera och underlätta 

för verksamma att komma i gång eller utveckla sitt nuvarande värdegrundsarbete.  

  

 
1 Skolverkets kunskapsöversikt hälsa för lärande-lärande för hälsa (2019)  

Vad skulle kunna 
fungera bättre? 

 

Figur 1: Bild hämtad från BUN:s 
verksamhetsplan 

Vad fungerar bra? 
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Materialets struktur 
Materialet består av två huvudsakliga delar. Första delen utgår från aktuella styrdokument och 

beskriver helheten med det breda demokratiuppdraget. 

Den andra delen presenterar olika moduler utifrån följande temaområden; barnrätt, delaktighet, 

relationer, normer och fysisk lärmiljö utomhus. Genomgående i materialets samtliga delar 

används bilderna lärande & välbefinnande, barnkonventionen (se figur 2) tillsammans med 

SPSM:s tillgänglighetsmodell (se figur 3).  

 

Bilden lärande och välbefinnande (figur 2) belyser helhetsperspektivet på barns och elevers lärande och 

välbefinnande och tar sin utgångspunkt i 

barnkonventionens grundprinciper (figur 3).  

Tillgängslighetsmodellen (figur 4) visar på samspelet 

mellan social, pedagogisk och fysisk lärmiljö. Alla tre 

bildmodeller bör ställas i relation till frågorna:   

• Vilka faktorer främjar lärande och välbefinnande?  

• Hur tillgängliggörs lärmiljön för varje barn-och elev?  

 

 

 

 

 

Figur 2: Lärande och välbefinnande hela dagen (finns som digital version) 
Figur 3: Barnkonventionens olika artiklar 

Figur 4: Bild hämtad från SPSM:s värderingsverktyg 
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Att tänka på när du använder materialet:   
Förskolans och skolans nuläge och behov är viktiga utgångspunkter för hur du/ni väljer att 

använda materialet.  

Arbetslag eller ett team som vill påbörja en gemensam lärprocess, kan förslagsvis börja med 

materialets inledande del som kallas för helheten, för att sedan fördjupa sig i någon eller några av 

de olika modulerna.  

Du kan också välja att ta del av konkreta tips och inspiration i de 

olika modulteman som presenteras.  

Eftersom materialet syftar till att synliggöra flera främjande 

faktorer som betydelsefulla för lärandet och välbefinnandet, är det 

gynnsamt lägga ett eget ”pussel” utifrån verksamhetens nuläge 

innan ni börjar använda materialet.  Knyt gärna an till redan 

pågående verksamhetsmål och utvecklingsområden:  

- Vilka är behoven utifrån de barn- och elever jag möter till 

vardags?   

- Vad fungerar hos oss? För vem fungerar det? Vad är det som gör att det fungerar?  

- Vad har vi för erfarenheter? Vilka metoder använder vi? 

- Finns det något som vi behöver utveckla i vår verksamhet? (generellt eller specifikt) 

- Hur skall vi gå tillväga för att få till en förändring till det bättre? (Vilka önskade effekter 

vill jag se i min undervisningspraktik?)  

- Hur involverar vi barn och elever på bästa sätt?       

Under arbetets gång:  

- Vilka viktiga lärdomar kan vi dra? 

- Hur dokumenterar vi vad som fungerar så att det kan spridas till fler?  

- Är det något vi skall förändra i vårt pågående arbete utifrån de lärdomar vi har gjort 

hittills? 
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Helheten - Inledande avsnitt om förskolans och skolans grundläggande 

värden 

 

Detta avsnitt ramar in värdegrundsarbetet i sin helhet och ger en kort introduktion till förskolans 

och skolans grundläggande demokratiuppdrag utifrån styrdokument och följande begreppsområden:  

- Främjande, förebyggande och åtgärdande 

- Hållbar utveckling 

- Jämställdhet 

- Tillgänglighet – förutsättningar för lärande 

Syftet med förskolan och skolans uppdrag är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Omsorg om den enskilda barn och elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska 

prägla verksamheten2.  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö 3. Med utgångspunkt i alla människors 

lika värde, jämställdhet och respekt för vår gemensamma 

miljö ska värdegrundsarbete bidra till en arbetsmiljö som 

präglas av studiero likabehandling och frihet från 

kränkningar. Uppdraget handlar om att säkerställa 

barns och elevers lärande och välbefinnande under 

hela dagen. 

För att kunna främja barns och elevers lärande och 

välbefinnande behöver vi arbeta för ökad 

normmedvetet, ett tryggt arbetsklimat, tillitsfulla 

relationer, delaktighet etc. Ett framgångsrikt 

främjande arbete har betydelse för såväl lärande som 

välbefinnande.  

Skolans och förskolans samlade lärandeuppdrag, det 

främjande värdegrundsarbetet och demokratiska medborgarfostrande uppdraget måste ses som ett 

sammanhållet uppdrag.  

 
2 Utdrag ur läroplan för skolan (Lgr11) 
3 1 kap. 4 -7 §§ skollagen, Lpfö 18, Lgr 11 

”Lärande gynnas av olika erfarenheter och synsätt. 

En viktig fråga i en förskolas och skolas främjande 

arbete är därför hur barns och elevers olika 

erfarenheter och synsätt på ett positivt sätt tas till vara 

i undervisningen”  

(Skolverkets stödmaterial - Främja, förebygga, upptäcka, åtgärda 2019, sid 

19) 

 
 

Figur 1 Lärande och välbefinnande hela dagen (finns som digital version) 
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Främja, förebygga eller åtgärda 

Följande inspirationsmaterial präglas i huvudsak av ett främjande perspektiv, men ofta behöver 

ett främjande, såväl som förebyggande och åtgärdande arbete pågå parallellt. 

Kännetecknade för det främjande arbetet är ett arbete som stärker och bidrar till exempelvis en 

trygg och tillitsfull lärmiljö, tillitsfulla relationer, ökad delaktighet och jämställdhet etc. Arbetet 

bedrivs långsiktigt och sker kontinuerligt under hela dagen, både på och utanför undervisningstid.  

- Beroende på vad syftet med en främjande insats är kan exempelvis resultatet visa att barn 

och elever upplever sig mer delaktiga i undervisningen eller att aktiviteterna leder till att 

tillitsfulla relationer mellan barn och mellan barn och vuxen stärks. 

 

Det förebyggande arbetet har sitt fokus i att förhindra problem eller risker som identifierats 

genom regelbundna kartläggningar.  

- När verksamheten upptäcker att vissa kränkningar förekommer (ex. verbala kränkningar) 

sätts förebyggande åtgärder in vars syfte är att på sikt förhindra att verbala kränkningarna 

uppstår igen.  

I det åtgärdande arbetet har ofta en händelse och situation redan uppstått. Syftet med det 

åtgärdande arbetet är att snabbt kunna åtgärda fall av diskriminering och kränkande behandling 

och säkerställa att det inte händer igen.4  

- Ett exempel på en akut åtgärd är när vi agerar där och då för att få slut på exempelvis 

slagsmål eller verbala kränkningarna.   

Litteraturen och materialet som följer rekommenderas som stöd i vidare fördjupning kring arbetet 

med normer och värden. Böckernas innehåll bygger på forskning, utvärderingsrapporter, 

styrdokument, lagstiftning, fallbeskrivningar, arbetssätt och reflektionsfrågor:  

Arbetslag eller andra grupper av personal som tillsammans vill utveckla sina 

kunskaper och arbetssätt kan återkommande samtala om innehållet i följande 

böcker/hemsidor:   

- Skolverkets bok Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda  

- Skolverkets kunskapsöversikt Hälsa för lärande – lärande för hälsa  

- Likabehandling i förskola och skola av Svaleryd K, Hjertsson M (2019) 

- Skolverkets inspiration - att arbeta med skolan värdegrund  

- Värdegrundsarbete i praktiken av John Steinberg, Åsa Sourander (2019) 

- På levnadshistoria hittar du praktiskt material för normer och värden, 

mänskliga rättigheter etc  

 
 
 

 

  

 
4 Skolverkets stödmaterial - Främja, förebygga, upptäcka, åtgärda (2019) 

https://www.skolverket.se/getFile?file=4665
https://www.skolverket.se/getFile?file=4071
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-skolans-vardegrund
https://www.levandehistoria.se/klassrummet
https://www.levandehistoria.se/klassrummet


 
 

7 
 

Lärande för hållbar utveckling  

En viktig del i det främjande arbetet handlar om att ge barn- och elever möjligheter till lärande 

och förståelse för utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Hållbar utveckling betonas i 

läroplanen förskolan (Lpfö 18) och grundskolan (Lgr11). 

” En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt 

och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk 

och social som miljömässig.” (Lpfö 18) 

”Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa 

hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” 

(Lgr11)5 

 
Agenda 2030 (se figur 5) är FN:s handlingsplan, den 
innehåller 17 globala för hållbar utveckling och syftar till 
att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa 
klimatkrisen. Målet med Agenda 2030 är att vi ska uppnå 
en social, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld.  
 
Ett av målen i Agenda 2030 handlar om en ”God 

utbildning för alla”. En förskola och skola som arbetar för 

hållbar utveckling planerar och inkluderar frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska 

frågor i undervisningen, samt gör barn och elever delaktiga i lärprocessen och förbereder dem för 

framtiden6. 

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av: 

• demokratiska arbetssätt 

• kritiska förhållningssätt 

• ämnesövergripande samarbeten 

• mångfald av pedagogiska metoder 

• delaktighet och inflytande från eleverna 

 

Mer fördjupningsmaterial om hållbar utveckling: 

Globala målen (innehåller praktiskt material) 
 
Om hållbar utveckling Skolverkets hemsida 

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan 

 
5 Läroplan för förskolan, Lpfö 18 & Läroplan för skolan, Lgr11 
6 Sammanfattning hämtad från Skolverket 

Figur 5 Bild hämtad från hemsidan globalamålen.se 

https://www.globalamalen.se/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/utmarkelsen-skola-for-hallbar-utveckling#h-Vadarhallbarutveckling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/utmarkelsen-skola-for-hallbar-utveckling#h-Vadarhallbarutveckling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hallbar-utveckling-samt-halsa-och-rorelse-i-forskolan
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-utbildning-och-hallbar-utveckling
https://www.globalamalen.se/
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Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras enkelt 

 

Förskolans och skolans jämställdhetsuppdrag  

Jämställdhet är en mänsklig rättighet, och ett av de globala målen i 

Agenda 2030. Jämställdhet handlar om att alla individer skall kunna forma 

sina liv utan att föreställningar om kön blir begränsande.  Alla som arbetar 

i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och 

män, flickor och pojkar.  

Skolan och förskolan ska aktiv verka för jämställdhet. Förskolan och 

skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. I enlighet med grundläggande värden ska 

skolan också främja interaktion mellan barn och elever oberoende av könstillhörighet. Genom 

utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 

hur olika föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt kan påverka människors möjligheter.  

Förskola och skola ska därigenom bidra till att barn 

och elever utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

könsmönster och hur de kan begränsa människors 

livsval och livsvillkor7.  

Mer fördjupningsmaterial om jämställdhet 

Jämställdhet i förskolan   

Jämställdhet i skolan  

Leda jämställdhetsarbete - Skolverket 

Jämställd skola - SKR 

Jämställt.se  

Sveriges Kommuner och Landsting (rapport om att 

motverka könsskillnader i skolresultat)  

Skolinspektionens rapport om grundskolors arbete med jämställdhet 

Skolinspektioners kvalitetsgranskning om förskolans arbete med jämställdhet 

Filmer om normer, jämställhet och normkritik 

Heikkilä, M. (2019). Skolutveckling och jämställdhet. 

Heikkilä, M. (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola.  

 
7 Utdrag ur läroplan för skolan (Lgr11) och förskolan (Lpfö 18) 

Skolinspektionen kvalitetsgranskning 

lyfter behovet av följande 

utvecklingsområden:  

• Rektorer bör utveckla ett aktivt & 

långsiktigt jämställdhetsarbete 

• Skolor bör mer regelbundet 

synliggöra och kritiskt granska 

könsnormer, i syfte att främja en 

jämställd och trygg skolmiljö 

• Viktigt att all personal arbetar 

gemensamt och proaktivt för 

jämställdhet och trygghet 
 

(Skolinspektionens kvalitetsgranskning om 

grundskolors arbete med jämställdhet 2020) 

 

https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-personal/leda-jamstalldhetsarbete
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/jamstalldskola.14638.html
https://jamstallt.se/
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/seforstaochforandraattmotverkakonsskillnaderiskolresultat.28928.html
file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/rapport--grundskolors_arbete_med_jamstalldhet_slutversion.pdf
file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/rapport--grundskolors_arbete_med_jamstalldhet_slutversion.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2017/jamstalldhet/jamstalldhet-i-forskolan.pdf
https://urplay.se/program/208850-ur-samtiden-fokus-jamstalldhet-normkritik-i-undervisningen
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Zimmerman, F. (2018). Det tillåtande och det begränsande: en studie om pojkars syn på studier och ungas 

normer kring maskulinitet.  

 

Tillgänglighet – förutsättningar för lärande 

Tillgänglighet i förskola, skola och fritidshem handlar om att alla 

barn och elever ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande 

och gemenskap i hela lärmiljön. Barns och elevers rätt till 

utbildning innebär att utbildningen måste vara tillgänglig i alla 

sammanhang och under hela dagen oavsett kön, könsidentitet, 

funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion, etnicitet 

eller andra variabler såsom socioekonomi, familjesituation etc8.  

Barn och elever har bäst möjlighet till lärande när normer och 

värden samspelar med de tre hörnen i tillgänlighetsmodellen (se 

figur 2) social, pedagogisk och fysisk miljö. Helhetsperspektivet på barns och elevers utveckling 

och lärande behöver kopplas till hela lärmiljön9.  

 Lärande sker i en relationell process, där samspelet mellan social, pedagogisk och fysisk miljö ger 

förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. Målet är att alla barn och elever på olika sätt ges 

möjlighet att vara delaktiga i alla lärsituationer och 

aktiviteter10.  

I praktiken kan tillgänglighet handla om hur 

förskolan och skolan planerar och anpassar 

undervisningen utifrån jämställdhet, hållbarhet och 

delaktighet. Planering och genomförande av 

pedagogiska, fysiska och sociala anpassningar med 

utgångspunkt i normer och värden är av största vikt för barn- och elevers lärande och utveckling. 

Att tillgängliggöra kan också innebära ett systematiskt arbete med dokumentation (lärlogg, 

unikum) och uppföljningar.  

Mer om SPSM:s Värderingsverktyg: 

Vid behov av vidare fördjupning om tillgängliga lärmiljöer läs mer i SPSM:s 
Värderingsverktyg 
Tänk på att koppla samman de viktiga perspektiven om lärande och 
välbefinnande hela dagen och de grundläggande normer och värden 
(jämställdhet och jämlikhet, allas lika värde) i de olika delar av 
tillgänlighetsmodellen.    
 

 
8 SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, förskola och skola (2018) 
9 SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, förskola och skola (2018) 
10 SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, förskola och skola (2018) 

För att utveckla lärmiljön så att den blir tillgänglig för 

barn och elever i verksamheterna är det naturligtvis av 

stor vikt att ta del av barns och elevers 

upplevelser av lärmiljön.  

(SPSM Värderingsverktyg 2018, sid 6) 

 
 

Bild hämtad från SPSM:s värderingsverktyg 

file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning.pdf
file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning.pdf
file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning%20(2).pdf
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Sammanfatta och fördjupa helheten 
I arbetet med att främja barn-och elevers lärande och välbefinnande finns det en vinst med att 

tänka både brett och djupt. Med stöd av nedanstående reflektionsfrågor kan du enskilt eller 

tillsammans med kollegor sammanfatta och fördjupa första inledande avsnittet (helheten). 

 

Synliggör och reflektera enskilt:  

Hur tillgänglig är den sociala miljön, 

pedagogiska och fysiska miljön utifrån: 

- delaktighet, gemenskap och 

relationer 

- normer, jämställdhet 

- barnets rättigheter 

- hållbar utveckling 

- barn-och elevers olika behov 

- pedagogiska strategier, stödstrukturer, variation, olika rum, ljud- och luftmiljö 

- Olika utemiljöer; skolgårdens utformande, olika lekutrymme 

 

Reflektera tillsammans:  

 

• Vad fungerar hos oss? Vad skulle kunna fungera bättre i undervisningen socialt, 

pedagogiskt och fysiskt?   

• Hur arbetar vi främjande med att stödja barns och elevers sociala och relationella 

utveckling?  (Vad har vi för erfarenheter? Vilka metoder använder vi?) 

• Hur skall vi gå tillväga för att få till en förändring till det bättre? 

• Hur involverar vi barn och elever på bästa sätt?      

 
(Ett tips är att använda sig av de olika indikatorerna i SPSM:s Värderingsverktyg, som checklista för att se 

var ni befinner i arbetet med ökad tillgänglighet) 
   

Hur gör vi vår 

verksamhet tillgänglig 
för varje barn?   

  

  

file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning.pdf
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Olika moduler  
Modulerna som presenteras nedan berör olika temaområden, av betydelse för barn och elevers 

lärande och välbefinnande, samtidigt som de syftar till att inspirera personal inom förskola och 

skola att komma igång eller utveckla sitt nuvarande värdegrundsarbete. 

 

 

De olika modulerna innehåller sammanfattande texter, förslag på material, reflektionsfrågor samt 

lästips. Dessa kan användas utifrån verksamhetens mål och behov och anpassas efter barnens och 

elevernas ålder mognad och behov. 

 

Att tänka på inför urval och användning av praktiskt 

material:  

- Vilka barn-och elever har jag framför mig?  Hur kan jag 

anpassa   materialet utifrån barns- och elevers olika behov? 

- Hur gör jag materialet begripligt och meningsfullt för barn- 

och elever? 

- Hur involverar jag barn-och elever på bästa sätt i det praktiska 

genomförandet? 

Till materialet i varje modul finns koppling till: 

1) styrdokument 

2) barns inflytande, lärande och välbefinnande under hela dagen  

3) samspelet i tillgänlighetsmodellen  
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 Modul - barnrätt i praktiken 
 

Bakgrund 

Barnets rättigheter har stärkts i och med att barnkonventionen blivit lag 

2020. Barnrättslagen innebär en stärkt ställning för barnets rättigheter i 

lagstiftningen och barnet som rättighetsbärare. Det innebär en tydligare 

vägledning och ett pedagogiskt verktyg i vardagsarbetet. Barnrättslagen står 

inte över andra lagar, utan ska inkorporeras i övrig lagstiftning. Att 

barnkonventionen blivit lag innebär att samtliga delar av samhället behöver 

förändra sina arbetssätt och metoder. I vardagspraktiken innebär det att vi 

arbetar utifrån ett barnrättsbaserat synsätt med att stödja barnets egna 

styrkor och egna resurser.  

- Hur stödjer vi barn- och elever i lärandet om sina och andras 

rättigheter? 

Modulen som följer syftar till att stödja processen med det 

kollegiala lärandet och det praktiska barnrättsarbetet.  

Modulens olika delar innehåller:  

• Kort sammanfattning om barnkonventionen  

• Att samtala om – reflektionsfrågor  

• Stöd i det praktiska arbetet  

• Uppföljning 

 

Målgrupp: Modulen riktar sig till all personal verksam inom förskola och skola.  
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Kort sammanfattning om barnkonventionen 
Barnets rättigheter är desamma som mänskliga rättigheter. De rättigheter barn har enligt 

barnkonventionen är en del av de mänskliga rättigheter som under lång tid har fastställts i olika 

internationella överenskommelser11. Rättigheterna gäller för varje barn, utan åtskillnad. De är 

också universella, vilket innebär att de är gällande oavsett nationella förhållanden som kultur eller 

religion12. 

Läroplaner anger att förskolan och skolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i 

FN:s konvention om barnets rättigheter. Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara 

barnets bästa och barn och elever ska få kännedom om sina 

rättigheter13.  

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att 

behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska 

alltid sättas i första rummet, vid alla beslut som rör barnet och hens 

åsikter ska få komma fram och respekteras.   

I barnkonventionen är barn rättighetsbärare och vuxna är skyldiga att 

tillgodose dessa rättigheter. De vuxna har ett ansvar att skapa förutsättningar för barnet att få sina 

rättigheter tillgodosedda. Skola och förskola ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse 

för egna och andras rättigheter14.  Det är därmed av största vikt att barn får kunskap om sina 

rättigheter, men även stöd i att värna om och respektera andras rättigheter i olika 

lärandesituationer.  

Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande 

principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar 

(Barnombudsmannen). De fyra artiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten 

ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna.  

▪ Artikel 2 - handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 
 

▪ Artikel 3 - anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och 
har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets 
bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och 
erfarenhet. 
 

▪ Artikel 6 - understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska 
och sociala utvecklingen. 
 

 
11 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag 
12 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag 
13 Utdrag ur läroplan för skolan (Lgr11) och förskolan (Lpfö 18) 
14 Utdrag ur läroplan för skolan (Lgr11) och förskolan (Lpfö 18) 

”Jag vill 

lyssna och 

förstå dig” 
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▪ Artikel 12 - lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 
i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till 
barnets ålder och mognad. 

 

De tre centrala perspektiven som beskrivs nedan är också betydelsefulla i planering och 

genomförande av undervisningen. De olika perspektiven bör ses i relation till varandra och är 

tillsammans viktiga för att kunna arbeta för en barnrättsbaserad förskola och skola.  

Barnperspektiv: Begreppet barnperspektiv kan beskrivas som att vuxna ser barnen, strävar 

efter att förstå dem. Att arbeta med barnperspektiv är att hela tiden försöka se till barnets 

intressen och behov i allt man gör. Det innebär i praktiken att vi vuxna med våra kunskaper och 

erfarenheter försöker göra det som är bra för barn i alla situationer15.  

Barnets perspektiv: Barnets perspektiv brukar beskrivas som barnets egen röst, det vill säga 

barnets egna berättelser och upplevelser. Det innebär att vuxna 

inkluderar barnets delaktighet och inflytande i olika 

lärandesituationer. Vi kan inte se och förstå barnets perspektiv utan att 

fråga barnet först16.   

Barnrättsperspektiv: Med barnrättsbaserat synsätt menas att 

varje barn ses som bärare av rättigheter och att sådant synsätt 

kräver att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som 

rättighetsbärare. I praktiken innebär det att vi ser varje barns 

rättigheter, personlighet och unika behov och intressen. Vi utgår 

från de mänskliga rättigheterna som barn har och beslutar, 

planerar det dagliga arbetet utifrån rättigheterna (Artikel 2, 3, 6, 

12, 4, 42).  

För vidare fördjupning om barnkonventionen ta gärna del 

nedanstående sammanfattningar, litteratur och webbutbildningar som finns längre fram i 

modulen under rubriken ”material riktat till personal”.  

  

 
15 Ekman Å, 2020 Barnets rättigheter. Barnkonventionen i förskolan 
16 Ekman Å, 2020 Barnets rättigheter. Barnkonventionen i förskolan 

”Jag tycker att vuxna 
borde lyssna på barn 
lite mer, för att barn 
vet mycket, faktiskt 
mer än vad man 
tror” (barn 8 år)  
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Att samtala om – reflektionsfrågor  
Med stöd i reflektionsfrågor finns möjlighet att samtala om barnrätt. Bildmodellerna som presenterats 

tidigare kan med fördel användas som samtalsstöd och vidare reflektioner kring barnrätt och 

tillgänglighet.  

Generella reflektionsfrågor: 

• Vad betyder ordet barn för mig? 

Hur förstår vi begreppet ”barnets 

bästa”?  

• Vad innebär barnperspektiv, 

barnets perspektiv och 

barnrättsperspektiv för dig? 

• Hur påverkas barn, på kort och 

lång sikt, av de beslut som tas i vår 

verksamhet 

 

Praktiknära reflektionsfrågor:  

• Hur möter vi barnet när det kommer till 

vår förskola och skola?  

• Hur tar vi tillvara ”barnets ryggsäck”, 

hens resurser, intressen och 

erfarenheter i olika 

lärandesammanhang?  

• Hur återspeglas barnperspektivet vid 

planering och genomförande av 

undervisningen?  

• I vilka lärandesituationer tillgodoses 

barns olikheter och rättigheter?  

- Tänk gärna i olika konkreta situationer såsom olika undervisningssituationer, raster, vila, 

återhämtning, övergångar, leksituationer. 

- När och hur är barnet delaktig i undervisningssituationer och aktiviteter som sker under 

dagen?  

• Vad behöver du som vuxen utveckla för att bättre tillgodose barnets rättigheter?  
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Stöd i det praktiska arbetet 
Denna del innehåller praktiskt material i form av böcker, sammanfattningar, filmer och kan användas: 

- i arbetet tillsammans med barn och elever: 

- i det kollegiala lärandet (personal) 

1. Praktiskt material i arbetet med barn och elever:  

(Innehåller olika hemsidor, metodmaterial och affischer) 

Mina rättigheter (förskola/skola) 

Unicef skolmaterial (F - 5)  

Lyssna.nu (förskola/skola) 

Barnrättföralla ( Materialet är anpassat för barn i särskolan, nyanlända barn, barn med särskilda 

behov, förskolebarn och grundskolebarn upp till mellanstadiet) 

Lättläst skrift om barnets rättigheter (F - 9)  

Material/affischer på olika språk (F - 9) 

Bildstöd om barnkonventionens olika artiklar (F-9) 

Rädda Barnens material (förskola/skola) 

 

Filmer:  

Filmer om barn som rättighetsbärare (åk 6-9) 

Vad är barnkonventionen (förskola/lågstadiet) 

Min rätt till ett bra liv om jag har funktionsnedsättning (förskola/lågstadiet) 

Kort film – hur kan barnkonventionen hjälpa dig? (åk F-5) 

Film om barnkonventionen (förskola/lågstadiet) 

Film om barns rättigheter (åk F-5) 

Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor (åk 4-9) 

Praktiska lektionstips om barnkonventionen (åk 4-9)  

Barns tankar om barnkonventionen (åk F-5) 

 

Boktips om barnrätt:  

Boktips om barnrätt via Halmstad Stadsbibliotek (förskola samt yngre åldrar lågstadiet) 

https://minarattigheter.se/pedagog/
https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
http://lyssna.nu/kategori/skolmaterial/
https://boiu.se/om-oss/verksamheter/barnratt-for-alla/
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20151/affisch-om-barnkonventionen-pa-olika-sprak/
https://www.symbolbruket.se/Content/files/Material/PDF/Barnkonventionens%20artiklar%20med%20Widgitsymboler.pdf
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/
https://urplay.se/serie/213600-rattighetsbararna
https://www.youtube.com/watch?v=2M15zu6-fuE
https://www.youtube.com/watch?v=0CLyTcK8cTY
https://urplay.se/program/214300-hur-kan-barnkonventionen-hjalpa-dig
https://youtu.be/wzESXna8ccg
https://youtu.be/Bvt10uFh6Qc
https://youtu.be/GbVM-jbKDBs
https://worldschildrensprize.org/forsta-motet-med-barnkonventionen.html?labelid=1195
https://www.youtube.com/watch?v=5eXoHo_nIW0
https://bibliotek.halmstad.se/web/arena/barns-r%C3%A4tt
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Kompisböcker baserade på Barnkonventionen (förskolan)  

Samlat boktips från Halmstad Kommuns skolbibliotekarier:  

Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt (Barnkonventionen, bilderbok/faktabok, lågstadiet,förskola)  

Rätt lätt 1 av Susann Swärd och Tina Landgren (Barnkonventionen, bilderbok/faktabok, 

lågstadiet, förskola). Finns även som parallelltext på svenska/arabiska och svenska/somaliska. 

Dom som bestämmer av Lisen Adbåge (Maktlekar, bilderbok, lågstadiet, förskola). Finns även på 

arabiska, dari & persiska 

Om jag får stanna av Kajsa Gordan (Flyktingar, mellanstadiet) 

Min vän Skuggan av Michael Morpurgo (Krig, Flyktingar, mellan- & högstadiet) 

Du har rätt av Matilda Westerman och Jason Diakité (Barns rättigheter, faktabok, mellan- & 

högstadiet) 

 

2. Material riktat till personal: 

 

Webbutbildning barnkonventionen från teori till praktik 

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen 

Likarätt en kostnadsfri likarättsutbildning 

En skrift om barnkonventionen. Barnombudsmannen 2020 

Barnrättsperspektivet – vad innebär det? Sveriges Kommuner och Landsting (2018) 

Samlad information om barnrätt på Sveriges Kommuner och Landsting 

Kortlek om barnkonventionen (kortleken är ett pedagogiskt hjälpmedel när du vill arbeta med 

barnkonventionen. Den kan användas på många sätt och inspirerar till nya diskussioner). 

 

Litteratur:  

Grahn-Farley, M. (2020). Att förstå barnkonventionen. En överblick 

Davidsson, F. (2020). Lekande rätt. En förskola för barnets rättigheter  

Ekman, Å. (2020). Barnets rättigheter. Barnkonventionen i förskolan  

Swärd S. (2020). Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan  

Karphammr, M.L. (2019) Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna  

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/kompisar/
https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=75
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/
https://likaratt.boiu.se/
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-uppdat.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/5469.pdf?issuusl=ignore
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
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Hur går vi vidare? 
Sista fasen i den här modulen handlar om att sammanfatta och dra lärdomar. Med andra ord att blicka 

tillbaka i det som gjorts, i det som pågår men även att blicka framåt i det arbete som behöver 

utvecklas.  

• Vilka viktiga lärdomar kan vi dra? 

• Ser vi några förändringar i praktiken? På vilka sätt har vårt arbete påverkat barn- och elever? 

• Vad kan vi förädla och utveckla vidare?  

• Hur kan vi förmedla våra erfarenheter vidare till våra kollegor 
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Modul - delaktighet och inflytande 
 

Bakgrund 

Att barn och elever ges förutsättningar att vara delaktiga i det 
sammanhang som skolan och förskolan utgör är av stor betydelse både för 
enskilda individer och för samhället. Barnets rätt till delaktighet och 
inflytande är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen. 
Rätten till delaktighet och inflytande inkluderar barnets rätt att bli lyssnad 
till och att få möjlighet att uttrycka sina åsikter (Art 12 barnkonventionen). 
 
Modulen som följer syftar till att stödja processen med det kollegiala lärandet och det praktiska 
arbetet med delaktighet och inflytande  
 
Modulens olika delar innehåller:  

• Kort sammanfattning om delaktighet och 

inflytande 

• Att samtala om – reflektionsfrågor  

• Olika rapporter och fördjupningsmaterial 

• Uppföljning 

Målgrupp: Modulen riktar sig till all personal verksam inom förskola och skola.  
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Kort sammanfattning om delaktighet och inflytande 
 

Skolverkets kunskapsöversikt pekar på att barns och elevers möjlighet till delaktighet och inflytande är 

viktiga förutsättningar för lärande, utveckling och välmående i förskolan och skolan17 

I enlighet med läroplaner, skollag och barnkonventionen (art 12) har barn och elever rätt till delaktighet 

och inflytande. Utbildningen i förskola och skola ska lägga grunden för att barn och elever ska förstå vad demokrati 

är. De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla barn och elever. Barn 

och elever ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen18. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av utbildningen19. 

Delaktighet hör samman med tillgänglighet, ofta på ett avgörande sätt. 

Att skapa tillgängliga lärmiljöer kan handla om att barn och elever har 

rätt att få förutsättningar att kunna nå läroplans- och kursplanmål. Att 

arbeta för ökad delaktighet för barn och elever innebär samtidigt att 

främja en lärmiljö där alla kan känna sig trygga, engagerade och 

erkända20.  

 

Vad innebär det att vara delaktig och ha inflytande? 

Delaktighet innebär att vara en del i en aktivitet, ett sammanhang eller en relation. Kan även betyda 

”att höra till”, det vill säga en upplevd känsla av att tillhöra 

ett sammanhang. I förskola och skola kan delaktighet handla 

om att vara del i ett gemensamt lärande i en 

undervisningssituation eller att man ges förutsättningar att 

vara delaktig i kamratgemenskapen. Tillgänglighet till 

aktiviteterna och lärmiljöerna är många gånger avgörande 

förutsättningar för delaktighet. Det gäller både i den fysiska, 

pedagogiska och i den sociala miljön.21 

 
17 Skolverkets kunskapsöversikt - Delaktighet för lärande (2015)   
18 Läroplan för grundskolan (Lgr11) 
19 Läroplan för förskolan (Lpfö 18) 
20 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (2018) 
21 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (2018) 

Hur arbetar du för att 

öka barn och elevers 

delaktighet i den 

sociala, pedagogiska 

och fysiska miljön? 

Figur 3 Bild hämtad från SPSM:s värderingsverktyg 
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Det finns olika perspektiv på delaktighet och inflytande. Man kan skilja på två olika inflytande, det 

formella och informella inflytandet. Det första innebär 

inflytande i formella sammanhang som till exempel klassråd och 

elevråd, medan informellt inflytande handlar om elevers 

delaktighet i beslut som rör undervisningen (till exempel vilka 

arbets- och redovisningsformer som kan användas). I dagliga 

termer kan delaktighet kännetecknas som att delta (vara med om) 

och inflytande om att möjlighet att påverka. 22 

Den sociala formen av delaktigheten innebär att elever känner 

sig delaktiga och inkluderade i en social gemenskap. Social 

delaktighet definieras som en subjektiv upplevelse eller känsla av 

delaktighet, att som barn eller elev få känna sig värdefull och få vara sig själv, men ändå ingå i en 

grupp23.  

Barn och elever som upplever reellt inflytande i undervisningens innehåll engagerar sig mer, tar större 

ansvar och lär sig bättre. För att kunna ge det stöd och den stimulans som barn och elever behöver 

för sitt lärande, är det av betydelse att barn och elever att känna sig delaktiga och lyssnade på24.  

Vid behov av vidare fördjupning ta del Skolverkets sammanfattning och film.  

1. Skolverkets sammanfattning Elevernas delaktighet och inflytande: Vad är det och varför är 

det viktigt?  

2. Skolverkets film om Delaktighet och inflytande  

 

 

Olika nivåer av inflytande! 

Roger Harts beskriver olika nivåer av inflytande med stöd av 

medflytandestegen. Inflytandestegen kan användas som tankestöd i 

att förstå var din verksamheten befinner sig i arbetet med delaktighet och 

inflytande? 

I figuren belyses olika nivåer av barn och ungas inflytande. I de tre 

första stegen som betyder manipulation, utsmyckning, och 

symboliskt inflytande, sker ingen verklig delaktighet. På varje 

delaktighetsnivå kan individer och organisationer vara olika mycket 

engagerade i processen. Modellen försöker klargöra detta genom att 

identifiera olika steg av engagemang på varje nivå25.                         

 

 
22 Skolverkets sammanfattning - Elevernas delaktighet och inflytande. Vad är det och varför är det viktigt? (2019) 
23 Skolverkets sammanfattning - Elevernas delaktighet och inflytande. Vad är det och varför är det viktigt? (2019) 
24 Skolverkets sammanfattning - Elevernas delaktighet och inflytande. Vad är det och varför är det viktigt? (2019) 
25 Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter 

Figur 4 Medinflytandestegen - modellen hämtad från Shier H (2001) 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_01A_01_Elevernas.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_01A_01_Elevernas.docx
https://www.youtube.com/watch?v=i4-16ENaIl4
http://www.harryshier.net/docs/Shier-Vagar_till_delaktighet.pdf


 
 

22 
 

Modellen ”Barn och ungas väg till delaktighet”  (se figur 7) en vidareutveckling av 

Harts stege och är framtagen av Harry Shier. Modellen grundar sig på fem 

delaktighetsnivåer26:  

1. Barn blir lyssnade till – på den här nivån ska den vuxna vara beredd att 

lyssna på barnet med uppmärksamhet och omtanke. 

2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter – den vuxna 

ska på olika sätt stödja barn att uttrycka sina åsikter.  

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas – här går vi steget längre och aktivt 

beaktar barnets åsikter i beslutsfattandet och planering.  

4. Barn involveras i beslutsfattande processer – i den här fasen är barnen 

aktiva deltagare i beslutsfattande processer Den här nivån går från att inhämta 

barns synpunkter till aktiv delaktighet i beslutsfattandet.  

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande – till skillnad från nivå 4 där barn är 

aktiva i beslutsprocessen, ska vuxna på den här nivån vara beredda att dela inflytande och ansvar med 

barn. Barn kan bli aktiva utan verklig makt över de beslut som tas.  

För vidare fördjupning om vad modellen mer ingående handlar om läs sammanfattningen: Vägar till 

delaktighet: Öppningar,  möjligheter och skyldigheter 

 

SPSM:s delaktighetsmodell 

Utöver Harts och Shiers delaktighetsstege har Specialpedagogiska 

skolmyndigheten utformat delaktighetsmodellen som belyser 

delaktigetsprocessen utifrån 6 olika aspekter (se figur 8):  

tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 

autonomi27.  

De olika aspekter hänger samman och påverkar varandra. Alla 

aspekter är viktiga att uppmärksamma och har betydelse för barn 

och elevers möjlighet till delaktighet i förskolan och skolans 

lärmiljöer 

Delaktighet sker i ett sammanhang, i en aktivitet tillsammans med 

andra. Olika typer av aktiviteter och sammanhang ställer olika krav på individen och på omgivningen. 

Detta kan medföra att barn och elevs villkor för delaktighet skiljer sig åt mellan olika aktiviteter. Ett 

barn eller en elev som uppfattas som oengagerad i en aktivitet kan befinna sig i en miljö som visar sig 

ha stora brister i tillgängligheten. I själva verket är det den otillgängliga miljön som leder till elevens 

låga engagemang – inte ett ointresse för uppgiften. Välorganiserade aktiviteter med bestämt syfte, där 

 
26 Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter 
27 SPSM material; Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (2018) 

Figur 6 Bild hämtad från SPSM material; Delaktighet - ett 
arbetssätt i skolan 2018 

Figur 5 Bild hämtad från vägar till delaktighet: 

öppningar, möjligheter & skyldigheter sid 5 

http://www.harryshier.net/docs/Shier-Vagar_till_delaktighet.pdf
http://www.harryshier.net/docs/Shier-Vagar_till_delaktighet.pdf
http://www.harryshier.net/docs/Shier-Vagar_till_delaktighet.pdf
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kunskaper och värden inhämtas och utvecklas under ledning av pedagoger, varvas med aktiviteter som 

är friare till sitt innehåll och där målet är mindre uttalat28. 

 

Olika delaktighetsaspekter 

De sex olika delaktighetsaspekterna lyfter fram både sådant som kan upplevas av andra och 
individen själv. För att förklara de olika aspekterna29 följer här en kortare beskrivning.  

Tillhörighet innebär att individen rent formellt har rätt att ingå i ett sammanhang, en förskola, skola, 

en klass. I SPSM:s material definieras tillhörighet i formella termer, dvs att eleven är formellt inskriven 

eller mottagen i en skola eller fritidshem. Begreppet kan definieras med utgångspunkt i barnets eller 

elevens egenupplevda känsla av att tillhöra en kontext eller ett sammanhang. Att barnet eller eleven är 

formellt inskrivet i en förskola- eller skola innebär per definition inte att barnet eller eleven känner 

tillhörighet.  

Tillgänglighet - Barn och elevers behov är olika, det är förskolans och skolans ansvar och utmaning 

att ta hänsyn till det. Tillgänglighet är en fundamental aspekt av delaktighet eftersom den i så hög grad 

påverkar de övriga. Om en aktivitet inte är tillgänglig blir det svårare att samspela med andra, vara 

engagerad, fatta egna beslut eller bli erkänd. 

Samhandling innebär att två eller flera personer deltar i samma handling, enkelt uttryckt så gör man 

något tillsammans i en aktivitet eller undervisningssammanhang. Det kan också handla om att 

undervisningen har en tydlig struktur och mål.  

Erkännande handlar om hur andra ser på barnet eller eleven. Om barnet eller eleven känner att hen är 

accepterad och har möjlighet att vara med och bidra i ett sammanhang, så påverkar det hens känsla av 

erkännande i ett sammanhang.  

Engagemang är en egenupplevd aspekt av delaktighet. Barnet måste själv berätta om sina upplevelser 

och tankar. Engagemang går inte att avkräva någon annan, men genom att skapa bra förutsättningar till 

exempel genom att aktiviteten är tillgänglig och möjligheter till samhandling är stor, kan en individs 

engagemang påverkas. 

Autonomi handlar om den enskildes möjlighet att bestämma över sitt handlande och ha inflytande 

över vad man gör, hur man gör det, och tillsammans med vilka. I förskola och skolan finns dock regler, 

tider och krav som gäller alla barn och elever, självbestämmandet sker inom dessa ramar30. 

Mer fördjupad information hittar du i SPSM:s material Delaktighet – ett arbetssätt i skolan 

  

 

 
28 SPSM material; Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (2018) 
29 SPSM material; Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (2018) 
30 SPSM material; Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (2018) 

file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/delaktighet---ett-arbetssatt-i-skolan.pdf
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Samtal för elevinflytande och lärande 

För att barn och elever ska kunna känna sig delaktiga i och har inflytande över undervisningen är det 

viktigt att skapa förutsättningar för ett tryggt samtalsklimat. Samtalen bör ge utrymme för ett 

gemensamt utforskande av kunskaper, idéer och värden. En viktig faktor är pedagogens 

frågekompetens, förmåga att skapa dialog och att hantera barnens svar. För att barn och elever ska 

kunna fördjupa sin gemensamma reflektion är samtalsklimatet avgörande. Det finns olika modeller för 

hur pedagoger kan skapa dialog och öppen samtalskultur31.  

För mer fördjupad kring samtal för inflytande rekommenderas följande:  

- Samtal för elevinflytande och lärande. 

- Öhman, M. (2016) Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan  

 

 

 

 

 

  

 
31 Skolverkets sammanfattning - Samtal för elevinflytande och lärande (2019) 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_05A_01_Samtal.doc
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Att samtala om - reflektionsfrågor 
I följande delmoment ges möjlighet att tillsammans reflektera över delaktighet och inflytande med stöd 

av reflektionsfrågor och olika bildmodeller (delaktighettrappan, delaktighetsmodellen, lärande och 

välbefinnande hela dagen) som presenterats i texterna.  

 

Reflektionsfrågor:  

• Vad innebär delaktighet och inflytande för oss?  

• Hur ser det ut i vår verksamhet?  

• Vilka styrkor & svagheter finns på vår förskola och skola i arbetet 

med delaktighet och inflytande?  

• Hur upplever barn och elever delaktighet och inflytande utifrån 

socialt, fysiskt och pedagogiskt perspektiv?   

• Vad säger barnen och eleverna om hur de ser på delaktighet och 

inflytande?  

• Hur gör vi delaktighet och inflytande 

möjligt i vår verksamhet? Vad skapar god 

delaktighet i förskolan och skolan? 

• Hur skapar jag som pedagog delaktighet 

och inflytande i undervisningen och under 

hela dagen? I vilka situationer visar barn 

och elever hög grad av delaktighet? 

• Hur kan vi delaktiggöra barn och elever i 

de beslut som rör dem? 

• Hur samtalar vi med barn och elever om begreppen delaktighet och inflytande? 
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Vad innebär de 6 olika aspekter av delaktighetsmodellen på vår förskola och skola? 

• Hur möjliggör vi barns och elevers känsla av tillhörighet i olika 

sammanhang? 

• Hur stärker vi elevers engagemang i olika lärande situationer? 

• Hur möjliggör vi ökad samhandling mellan barn och elever? 

• På vilket sätt uppmuntrar vi elevers självbestämmande och 

självständighet? 

• Hur skapar vi utrymme för olikheter och möjlighet för barn och 

elevers individuella subjektskapande? 

 

 

Stöd i det praktiska arbetet 
Denna del innehåller praktiskt material i form av böcker, sammanfattningar, filmer och kan 

användas: 

- i arbetet tillsammans med barn och elever: 

- i det kollegiala lärandet (personal) 

 

Fördjupningsmaterial 

Skolverkets modul om delaktighet och inflytande i undervisningen 

Skolverkets kunskapsöversikt Delaktighet för lärande 

Skolverkets sammanfattning Samtal för elevinflytande och lärande  

Skolverkets sammanfattning Elevernas delaktighet och inflytande: Vad är det och varför är det 

viktigt?  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018) Att skapa förutsättningar för delaktighet i 

undervisningen 

SPSM:s material Delaktighet – ett arbetssätt i skolan 

SPSM:s Film om hur skolan kan bli meningsfull för elever  

 

Material i arbetet tillsammans med barn och elever 

Date material – är ett lärmaterial med övningar som kan användas tillsammans med barn och 

elever 

Date material – riktat till förskolan 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande
https://www.skolverket.se/getFile?file=3531
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_05A_01_Samtal.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_01A_01_Elevernas.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_01A_01_Elevernas.docx
file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/delaktighet-i-undervisningen_2018-05-29.pdf
file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/delaktighet-i-undervisningen_2018-05-29.pdf
file:///C:/Users/azrvod8324/Downloads/delaktighet---ett-arbetssatt-i-skolan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1UhbAhBCOOM
https://www.spsm.se/date-larmaterial/
https://www.spsm.se/date-larmaterial/
https://www.spsm.se/date-larmaterial/larmaterialen/date-larmaterial-for-forskolan/
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Demokratiska samtal | Forum för levande historia 

Om klassrumsmaterialet Demokrati pågår | Forum för levande historia 

Mina rättigheter – att få vara delaktig i skolan 

 

Samlat boktips från Halmstad Kommuns skolbibliotekarier:  

Dom som bestämmer av Lisen Adbåge (Maktlekar, bilderbok, lågstadiet, förskola 3-6 år). Finns även 

på arabiska, dari & persiska.  

Gropen av Emma Adbåge (Bestämmande, bilderbok, lågstadiet, förskola 3-6 år). Finns även på 

arabiska, dari & persiska. 

Rick av Alex Gino (mellanstadiet). Finns även på engelska. 

Athena - Grattis världen! Jag är här nu! av Elin Ek (mellanstadiet) 

Moxie av Jennifer Mathieu (högstadiet). Finns även på engelska.  

Gretas historia: ingen är för liten för att göra något stort av Valentina Camerini (faktabok, låg- & 

mellanstadiet) 

Barn som förändrat världen av Jenny Strömstedt ( Biografiska berättelser, faktabok, låg-, mellan- & 

högstadiet) 

 

Lästips riktat personal:  

Biteus, J. Engholm, T. (2016) Utveckla barns inflytande : verktyg för förskolan 

Åberg, A. Lenz Taguchi, H. (2018) Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete  

Dubois, F. Göthson, H. Söderholm, I. (2019) Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola 

och skola  

 

 

 

  

https://www.levandehistoria.se/klassrummet/demokratiska-samtal
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/demokrati-pagar/om-klassrumsmaterialet-demokrati-pagar
https://minarattigheter.se/pedagog/att-fa-vara-delaktig-i-skolan/
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIngela%20S%C3%B6derholm
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Hur går vi vidare? 
Sista fasen i följande modul handlar om att sammanfatta och dra lärdomar. Med andra ord att 

blicka tillbaka i det som gjorts, i det som pågår men även att blicka framåt i det arbete som 

behöver utvecklas.  

• Vilka viktiga lärdomar kan vi dra? 

• Ser vi några förändringar i praktiken? På vilka sätt har vårt arbete påverkat barn- och elever? 

• Vad kan vi förädla och utveckla vidare?  

• Hur kan vi förmedla våra erfarenheter vidare till våra kollegor 
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Modul - tillitsfulla relationer  
 

Bakgrund  

Positiva stödjande relationer främjar dels förutsättningar för lärandet, dels hälsa, 
välbefinnande och engagemang vilket i förläggningen påverkar känslan av den 
sociala tryggheten32 

 
Modulen som följer syftar till att stödja processen med att 
tillsammans reflektera över relationernas betydelse för lärande.  

 
Modulens olika delar innehåller:  

• Kort sammanfattning om tillitsfulla relationer 

• Att samtala om – reflektionsfrågor  

• Olika rapporter och fördjupningsmaterial 

• Uppföljning 

Målgrupp: Modulen riktar sig till all personal verksam inom 

förskola och skola.  

 
 

Kort sammanfattning om tillitsfulla relationer  
Förskolan och skolans styrdokument    

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar 
sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin 
person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla tillit och självförtroende33”  (Lpfö 18). 
 
Även i läroplan för grundskolan och barnkonventionen lyfts betydelsen av den sociala gemenskapen. 
”Eleven ska 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 34”(Lgr11) och barnkonventionen (artikel 26).  

 
Relationerna på förskolan, skolan, både i och utanför undervisningen, behöver kännetecknas av 
trygghet, omsorg och hög tilltro till elevernas förmåga35. Sociala relationer och olika aspekter av 
tillgänglighet är viktiga förutsättningar för demokratiska lärandemiljöer och omvänt.  När ett barn eller 
en elev går till förskola och skola med känslan att hen får lov att vara sig själv blir det lättare att knyta 
an både till kompisar och vuxna.  

 
 

 
32 Skolverket - Hälsa för lärande – lärande för hälsa. (2019) 
33 Läroplan för förskolan (Lpfö) 
34 Läroplan för grundskolan (Lgr11) 
35 Statens offentliga utredning 2021:11 ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning” 
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Forskningsperspektiv på relationskompetens! 

Relationsbegreppet kan beskrivas med en rad termer, exempelvis 
kommunikation, interaktion, anknytning och samspel. Sociala 
relationer växer fram genom interaktion, det vill säga handlingar 
mellan individer när två människor förhåller sig till varandra som 
subjekt. Relationer betecknar en förbindelse mellan två 
individer36.  
 
Pedagogen är central relationsskapare gentemot barn och 
elever. Det känslomässiga stödet från vuxna påverkar barn och 
ungas delaktighet och engagemang, och i förläggningen också 
lärandet och skolprestationer. För pedagogens del handlar det om att möta barn och elever som 
hen är, och svara an utifrån en idé om vad hen kan bli i vår verksamhet37.  

 
Pedagogernas förmåga att bygga goda relationer till barn och elever är en viktig framgångsfaktor 
såväl för elevers lärande som för pedagogens yrkesprofession. Aspelin och Persson (2015) menar 
att pedagogernas relationskompetens betecknar förmågan att: 

 

• Utveckla positiva (stödjande, omsorgsfulla, förtroendefulla) relationer. 

• Att reflektera över sig egen roll i relationer och sitt ansvar för barn- och elevers välgång. 

• Att visa tolerans, empati och respekt gentemot barnet/eleven38. 
 

Aspelin och Persson (2015) beskriver vidare att pedagogens relationskompetens historiskt setts som 
en personlig egenskap eller förmåga, medan den idag betraktas som en del av en förmåga som 
behöver utvecklas inom ramen för den professionella utvecklingen. Aspelin (2019) lyfter fram 
lärarens relationskompetens som en central kompetens och en fråga om att utveckla professionell 
förmåga att bygga goda relationer. Det innebär i praktiken att kunna knyta an, initiera, upprätthålla 
och utveckla relationer. Men även att ständigt reflektera över det personliga förhållningsättet – vem är 
jag och vem vill jag vara som pedagog, hur relaterar jag till andra?39 
 
Hattie (2012) pekar också på kvaliteten i interaktionen mellan pedagog och elev, det som i daglig 
dags benämns som sociala relationer ses som en avgörande faktor för barn-och elevers lärande40.  

 
36 Skolverkets kunskapsöversikt. Hälsa för lärande – lärande för hälsa (2019)  

37 Aspelin, J & Persson, S. Om relationell pedagogik (2015) 

38 Aspelin, J & Persson, S. Om relationell pedagogik (2015)  

39 Aspelin, J. L (2015) Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan det utvecklas? (2019) 

40 Hattie, J. Synligt lärande för lärare (2012).  
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Hattie menar att relationsbyggandet med 
elever inbegriper medverkan, effektivitet, 
respekt från läraren för vad barnet för med 
till skolan (hemifrån, från sin kultur, sina 
kamrater) och innebär att barnets 
erfarenheter erkänns i klassrummet. 
Dessutom menar Hattie att det krävs 
skicklighet av läraren att utveckla relationer 
– t.ex. förmåga att lyssna, empati, omsorg 
och att värdesätta andra41.  
 
Sammanfattningsvis har forskningen 

entydigt visat på sambandet mellan 

tillitsfulla relationer för lärande och 

måluppfyllelse. Tidigt etablerade sociala 

relationer i förskolan ger goda effekter. När barns förskolevistelse och lärandemiljöer präglas av 

tillitsfulla sociala relationer har det visat sig ha positiva effekter för deras prestationer senare i skolan. 

Goda relationer mellan barn och vuxna i förskolan leder till färre beteende- och lärandeproblem 

senare i skolan. Hamre och Pianta (2001) lyfter genom sin forskning fram kvalitén i interaktionen 

mellan personal och barn både i förskole och skolmiljön som avgörande för hur barnen lyckas 

senare i skolan42  

Hur kan positiva stödjande relationer i undervisningen främjas? 

       Artikel 12 i barnkonventionen speglar barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 
alla frågor som berör honom eller henne. Den känslomässiga tilliten och förtroende för pedagogen är en 
viktig aspekt i hur barn och elever upplever sin relation till vuxna. Barns och elevers upplevelse om 
relationen till vuxna kan i sin tur påverka den kunskapsmässiga och sociala utvecklingen. Hamre m.fl 
(2014) pekar på några betydelsefulla förhållningsätt hos pedagogen som inom ramen för samspelet i 
undervisningen främjar barn och ungas sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling:  
 

• Pedagogen visar aktivt engagemang i barn och elever och utformar lärmiljön för att 
stimulera lärandet 

• Pedagogen uppmärksammar ledtrådar i kommunikationen och lyssnar aktivt på 
barnen i kommunikationen och det sociala samspelet. 

• Pedagogen ger gensvar på ett begripligt och meningsfullt sätt i relation till barnets 
kommunikation, så att ett samspel, turtagande och dialog förstärks43.  

 
 
 

 

 

  

 
41 Hattie, J. Synligt lärande för lärare (2012). 
42 Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher– child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade 
43 Hamre, B., Hatfield, B., Pianta, R., & Jamil, F. (2014). Evidence for general and domain-specific elements of teacher–child interactions. 

” Med relationsskapande menar vi det arbete vi gör 

som är medvetet och planerat. Medvetenhet betyder att 

pedagogen har förståelse för relationers betydelse för 

lärande och trygghet. Det betyder också att pedagogen 

är uppmärksam och lyhörd för hur relationerna ser ut i 

sin barn- och elevgrupp, samt har kunskap om metoder 

och arbetssätt för att främja relationsskapande”.  

(Rektor i BUF)  
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Att förstå och att bli förstådd 

Lärande och utveckling baseras på drivkraften att förstå någonting, inte bara kognitivt utan också 

emotionellt och socialt tillsammans med andra. 

I en delstudie44 sammanfattar Sven Persson aktuell forskning om relationers betydelse för barns 

lärande och utveckling. Studien visar på att de pedagogiska relationerna mellan personal och barn 

är betydelsefulla för barns kognitiva lärande och socio-

emotionella utveckling både på kort och på lång sikt. 

Lärarens förmåga till goda undervisningsstrategier som 

stödjer lärande, nyfikenhet, självständighet att lösa 

problem, lyfts som avgörande för att barnen ska kunna 

utveckla en stark känsla av kompetens att lösa kognitiva 

uppgifter. Endast en omsorgsinriktad och ”närande” 

miljö bidrar inte till högre kognitiv kompetens hos 

barnen45. Delstudien klargör att de tre dimensioner av 

socialt, emotionellt och kognitivt stödjande klimat ger de 

bästa förutsättningar för barns lärande och utveckling. 

Dimensionerna är nära sammanflätade med varandra 

och innebär att barn och elever får stöd i olika delar:  

• Jag vill förstå kognitivt, socialt och emotionellt 

• Jag vill bli förstådd kognitivt, socialt och 

emotionellt 

 

Kommunikation och dialog mellan personal och barn i en ömsesidig strävan att förstå och bli 
förstådda är en viktig förutsättning för samspelet och lärandet. När vuxna strävar efter att förstå 
barnet och göra sig förstådda inför barnet och barnet gör detsamma, skapas förutsättningar för 
tillit. Denna typ av interaktion är i grunden asymmetrisk och bygger på en hög grad av 
ömsesidighet. Kommunikation, det verbala språket och kroppsspråk har betydelse i 
uppbyggandet av en ömsesidig relation. Personalens känslighet och lyhördhet för barns sociala 
och emotionella behov har enligt delstudien ett samband med utvecklingen av barnens sociala 
och emotionella färdigheter46. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Delrapport från SKOLFORSK-projektet; Pedagogiska relationer i förskolan (2015) sid: 121-135 
45 Delrapport från SKOLFORSK-projektet; Pedagogiska relationer i förskolan (2015) sid: 121-135 
46 Delrapport från SKOLFORSK-projektet; Pedagogiska relationer i förskolan (2015) sid: 121-135 

”Vår strävan är inte 
att bli bedömda av 
andra utan vår strävan 
grundar sig i att förstå 
och bli förstådda”  
 

(Prof. Sven Persson)   
 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1407084/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1407084/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1407084/FULLTEXT01.pdf
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De tre dimensionerna handlar om att ge barnen emotionellt, socialt och kognitivt stöd i 

situationen. Varje handling har en intention och barnet och den vuxne försöker förstå varandras 

intentioner emotionellt, socialt och kognitivt47.   

 

Det emotionella stödet - ”Jag vet att jag duger, jag vet att jag har förmåga” (barnets perspektiv) 

• Emotionell närhet och lyhördhet. 

• Bekräftande av barnets känslor och 

duglighet. 

 

Det sociala stödet - ”Vi ska göra det här tillsammans” (personalens budskap). ”Hjälp mig så att jag 

kan själv tillsammans med andra” (barnets perspektiv). 

• Att se sig själv i relation till andra barn och vuxna. Det handlar om att barnet förstår att 

hen kan kommunicera och samarbeta.  

• Stöd i kommunikationen och dialog med andra barn  

och vuxna. 

• Samspel och samvaro. 

 

 

Det kognitiva stödet - ”Jag är här för att hjälpa dig förstå och använda dina resurser” (personalens 

budskap). 

 

• Expanderat lärande - innebär att det som vi lär  

oss i en situation kan vi använda i andra situationer. På så 

vis bygger barnet en erfarenhets- och kunskapsbank. 

• Hållbart lärande - när barn möts av personal som förmår 

att förstå barns kognitiva intentioner och förmår att ge 

barn stöd till det, så kommer barnet kunna förstå sig 

själv som en lärande person och utveckla strategier för det. När barnet lär 

sig olika lärandestrategier har det stor betydelse för hur det kommer 

tänka om sig själv som lärande individ. 

 

För vidare fördjupning om relationens betydelse se Föreläsning om pedagogiska relationer – om 

barns utveckling och lärande (godkänd för publikation av Sven Persson) 

 

 

 

 
47 Delrapport från SKOLFORSK-projektet; Pedagogiska relationer i förskolan (2015) sid: 121-135 
 

Socialt 

stöd 

 

Samarbeta, 

kommunicera 

Emotionellt 

stöd 

Själv-förmåga 

Kognitivt 

lärande Expanderat, 

delat hållbart 

lärande 

http://video.malmo.se/?bctid=5484440669001
http://video.malmo.se/?bctid=5484440669001
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1407084/FULLTEXT01.pdf
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Att samtala om - reflektionsfrågor 
 
Med stöd i nedanstående reflektionsfrågor samt bildmodeller finns möjlighet att tillsammans 
samtala om tillitsfulla relationer.  
 

Reflektionsfrågor:  

Vilka betydelsefulla sociala faktorer kan främja 

goda relationer:   

 

• Vad kännetecknar ett betydelsefullt möte för barn? 
(Vad säger barnet själv om vad en ”tillitsfull” relation 
är för hen? ) 

 

• Hur för vi dialog med barn på vår förskola och skola?  
 

• Vilka aktiviteter möjliggör goda interaktioner barn 
emellan? Vilka aktiviteter och möten kan bidra till ökad gemenskap och samspel mellan individ 
och grupp?  

 

• Hur kan positivt stödjande relationer främjas i undervisningen? Vem kan barnet eller eleven bli i 
vår verksamhet?  

 

• Hur uttrycks relationerna mellan pedagogerna i verksamheten? Hur samtalar vi med varandra 
och om varandra i vår verksamhet? 

 

• Vilka barn och elever har jag lättare och svårare att skapa tillitsfull relation med? Varför är det 
så? 

 

• Kan alla barn och elever identifiera sig med minst en vuxen på förskolan/skolan? 
 

 
Vilka betydelsefulla pedagogiska faktorer kan främja goda relationer:   

 

• Hur kan vi skapa ett gott undervisningsklimat där tillitsfulla relationer kan främjas? Hur gör jag 
idag? Vad kan jag göra framåt?  
 

• Vilka gemensamma uppgifter finns och planeras i undervisningen i syfte att främja sociala 
relationer mellan barn- barn och vuxna -barn?  
 

• Vilka strukturer, strategier och metoder behövs i undervisningen för främja goda relationer 
mellan olika barngrupper? 
 

• Hur utformar och anpassar vi undervisningen utifrån barnets behov av utmaning och 
anpassning? 
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Vilka betydelsefulla fysiska faktorer kan främja goda relationer:   
 

• Hur och på vilket sätt skapar vi begripliga sammanhang för barn och elever på vår 
förskola/skola?  
 

• Finns meningsfulla aktiviteter som skapar utrymme för relationsskapande mellan barn – barn 
och mellan pedagog och barn? 
 

• Hur skapar vi fysiska möten och grupper där barn arbetar tillsamman på lika villkor? 
 

• Hur möjliggör vi goda relationer i samband med lek utomhus, i hallen, i samband med 
matsituationen, etc? 

 
 
 

Stöd i det praktiska arbetet  
Denna del innehåller praktiskt material i form av böcker, sammanfattningar, filmer och kan 
användas: 

- i arbetet tillsammans med barn och elever: 

- i det kollegiala lärandet (personal) 

 
Olika sammanfattningar och rapporter: 

 
Skolverkets sammanfattning om tillitsfulla relationer mellan lärare och elever   

 
Skolverket (2019) Hälsa för lärande – lärande för hälsa 
 
Undervisning i förskolan (skolverket.se) 
 
Delrapport från SKOLFORSK-projektet  (2015) Pedagogiska relationer i förskolan 
 
 
 
Filmer: 
Föreläsning om pedagogiska relationer – om barns utveckling och lärande (Sven Persson) 

Föreläsning om trygga relationer av Malin Broberg 

Föreläsning av Margareta Öhman om lekutveckling och lekens betydelse i förskolan  

Filmer och tillhörande lärarhandledning ”Vara Vänner” åk f-3 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-studiero/tillitsfulla-relationer-mellan-larare-och-elever-ar-viktigt-for-studiero
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/halsa-for-larande---larande-for-halsa
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d232/1553967886806/pdf3932.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1407084/FULLTEXT01.pdf
http://video.malmo.se/?bctid=5484440669001
http://video.malmo.se/?bctid=5484440669001
https://www.spsm.se/stodmaterial-forskola/start---stodmaterial-forskola/tryggarelationer/
https://www.spsm.se/stodmaterial-forskola/start---stodmaterial-forskola/lek/
https://urplay.se/sok?query=vara+v%C3%A4nner
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Boktips riktat till barn och elever: 

Boktips om vänskap/relationer Halmstad Stadsbibliotek  (förskola samt yngre åldrar lågstadiet) 

Samlat boktips från Halmstad Kommuns skolbibliotekarier:  

Kompisen blir arg av Moni Nilsson (bilderbok, lågstadiet, förskola 3-6år)  

Sur, surare, glad av Ann-Christine Magnusson (Känslor, börja läsa bok, lågstadiet) 

Dilemmasagor: sagor och frågor om att vara en bra kompis av Maria Frensborg och Ingrid Flygare (Vänskap, 

Känslor, Dilemman, lågstadiet, förskola)  

Allas vän av Emi Gunér (Vänskap, Utanförskap, låg- och mellanstadiet) 

Emma Asklings serie med En bästis, tack!, Kompisar online och Vänner för alltid? (Vänskap, Kärlek, 

Triangeldramer, mellanstadiet) 

Rick av Alex Gino (Vänskap, Identitet, mellanstadiet). Finns även på engelska. 

Lars är LOL av Iben Akerlie (Vänskap, mellanstadiet). Finns även på arabiska. 

Fula tjejer av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sarah Ohlsson (sociala medier, högstadiet) 

Jag och du av Inti Chavez Perez (sex och relationer, lättlästa, faktabok, högstadiet) 

 
 
Lästips riktat till personal: 
Aspelin, J. (2019). Lärares relationskompetens, vad är det? hur kan det utvecklas?  

Aspelin, J & Persson, S. (2015). Om relationell pedagogik 

Hirsh, Å. (2020) Relationellt ledarskap i klassrummet: Så skapas magi 

Dahlbäck, P & Westlund K (2019) Relationell pedagogik i teori och praktik förskolan  

Ungerberg, K. (2019) Flytande inflytande – Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare 

Delrapport från SKOLFORSK-projektet; Pedagogiska relationer i förskolan (2015) sid: 121-135 

 

 

 

  

https://bibliotek.halmstad.se/web/arena/temaboktips
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1297988/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1407084/FULLTEXT01.pdf
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Hur går vi vidare?  
Sista fasen i den här modulen handlar om att sammanfatta och dra lärdomar. Med andra ord att blicka 

tillbaka i det som gjorts, i det som pågår men även att blicka framåt i det arbete som behöver utvecklas.  

• Vilka viktiga lärdomar kan vi dra? 

• Ser vi några förändringar i praktiken? På vilka sätt har vårt arbete påverkat barn- och elever? 

• Vad kan vi förädla och utveckla vidare?  

• Hur kan vi förmedla våra erfarenheter vidare till våra kollegor 
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Modul - bredda normen 
 

Bakgrund 

Forskning såväl som styrdokument visar på att förskolans och skolans uppdrag innebär att skapa lika 

villkor för alla barn och elever. Arbetet för lika villkor är många gånger 

komplext och kräver många olika ”glasögon” och perspektiv.  

Modulen som följer syftar till att ge dig och dina kollegor möjlighet att 

reflektera utifrån ett normkritiskt perspektiv i relation till 

tillgänlighetsmodellen. Hur tillgängliggör vi våra lärmiljöer utifrån ett normkritiskt 

perspektiv? 

 

Modulens olika delar innehåller:  

• Kort sammanfattning om normkritiskt perspektiv 

• Att samtala om – reflektionsfrågor  

• Praktiskt material  

• Uppföljning 

Målgrupp: Modulen riktar sig till all personal verksam inom förskola och skola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normer 
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Kort sammanfattning om normkritiskt perspektiv 
 

Förskolan och skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av 

öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska utsättas för diskriminering som har samband med kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas48 

Det normkritiska perspektivet i förskola och skola handlar om det som 

är läroplanens intentioner att kunna möta olikheter utifrån ett 

undersökande och nyfiket förhållningssätt. Förskolan och skolan ska 

bidra till att varje barn ges större handlingsfrihet och fler möjligheter49. 

Framför allt handlar det om barnets möjlighet att utvecklas som individ, 

där begränsade normer inte styr barnets utveckling.   

 

 

 

 

 

 

Normer påverkar hur vi gör… 

Normer är som outtalade regler som påverkar hur och vad vi gör, tänker eller 

förväntas göra samt vad som ger status och makt. Normer är ofta kopplade till 

värderingar om vad som anses rätt i en given situation eller en kontext. Det finns 

normer som är viktiga för att samhället ska fungera, som att stå i kö eller hur vi 

hälsar på varandra. De demokratiserande normerna ger oss trygghet och möjlighet 

att få delta på samma villkor samt hjälper oss att leva tillsammans. Men det finns 

också normer som är begränsande och ger upphov till diskriminering av individer. 

Exempel på normer som kan påverka individen handlingsutrymme är exempelvis 

könsnormer. Ett tydligt exempel på begränsade könsnormer är när tjejer och killar 

inte upplever samma möjligheter och rättigheter att utveckla sina intressen och 

förmågor i förskolan, skolan eller på arbetsplatsen.  

 
48 Utdrag ur läroplan för förskolan (Lpfö18) och läroplan för grundskolan (Lgr11) 
49 Salmson K, Ivarsson J.  Normkreativitet i förskolan, om normkritik och vägar till likabehandling (2015) 

Hur får jag lov 

att vara jag? 

För att kunna skapa större handlingsfrihet, behöver var och fundera över vilka strukturer hen är med och 
upprätthåller. Var och en behöver ställa sig frågan vad behöver jag våga, veta, vilja och kunna för att skapa 
regi för lärandet i den verksamhet som jag verkar i?  

Hur skapar jag som rektor möjligheter och utrymme i min verksamhet för att barn och elever ges utrymme 

att bli de individerna de vill vara tillsammans med andra?   

 Rektor i Halmstad Kommun reflekterar  

-  

Figur 7 Bilden hämtad från 

metodmaterialet Normstorm 
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Olika normer i vårt samhälle påverkar hur individer förväntas vara och agera baserat på individens 

utseende, sexualitet, funktionalitet eller kön. Normkritik handlar om att söka efter normerade och 

begränsade strukturer i den omgivande miljön i stället för att leta begräsningar hos enskilda individer 
50.  

 

 

 

 

 

Normer överlappar ofta varandra. Exempelvis hänger familjernormer ihop med sexualitetsnormer. 

Kärnfamiljen och heteronormen är exempel på normer som präglat individ och samhälle under många 

århundraden. En del normer baseras på individens utseende och är starkt förknippade med varandra 

såsom könsnormer, kroppsnormer och etnicitetsnormer etc.  

Normerna blir tydliga främst när vi bryter mot dem vilket kan på olika sätt bidra till utanförskap, och 

inte sällan diskriminering. Barn och elever socialiseras ofta in i ett normsystem som bygger på idén om 

normalitet kontra avvikelse, vilket kan leda till diskriminering, trakasserier och mobbning. När vi ser 

saker som ”normala” kontra ”onormala” skapas både gränser och hierarkier mellan olika sätt att vara. 

Olika normerande strukturer kan ibland vara bra för individen och samhället, men det kan också 

riskera utanförskap. Vi behöver därför arbeta undersökande och ha en holistisk syn på individen och 

barnet.   

Med stöd av ett intersektionellt perspektivet kan vi utmana 

normerna med mångfald- och helhetstänk. Ett intersektionellt 

perspektiv innebär att de sju diskrimineringsgrunder samspelar 

med varandra, och kan påverka individens och gruppers olika 

villkor, förutsättningar och möjligheter. Det finns olika 

maktordningar i samhället, som baseras på de olika 

diskrimineringsgrunderna, samt andra maktordningar så som 

exempelvis klass51. En person från en vit medelklass kontext 

som har ett högavlönat arbete och kommer från en resursstark 

familj har ofta fler möjligheter än en arbetslös person med 

funktionsnedsättning. En persons olika förutsättningar och 

resurser påverkar maktstrukturerna och normerna i olika 

sammanhang.  Vem och vilka är normen på din arbetsplats? Vilka är de etablerade ”sanningar” eller 

normer i vår verksamhet?  Varför är det så?  

Ett intersektionellt perspektiv tar exempelvis hänsyn till att en individ kan vara tjej, etnisk svensk, 

heterosexuell och ha en funktionsnedsättning samtidigt. Det kan också betyda att någon både kan vara 

troende, transsexuell samt komma från en resursstark familj. Det är särskilt viktigt att vara medveten 

 
50 Salmson K, Ivarsson J.  Normkreativitet i förskolan, om normkritik och vägar till likabehandling (2015 

51 Svaleryd K, Hjertson M. Likabehandling i förskolan och skola (2019) 

Figur 8 Bild hämtad från kunskapsguirden.se 

I skolan pratar vi mycket om regler. Vad hade hänt om vi i stället använt oss av normbegreppet. och på så sätt 
visat på när normer blir utvecklande respektive destruktiva? Om eleverna skall kunna utveckla en normkritisk 
kompetens behöver de veta vad de skulle kunna ifrågasätta och problematisera och hur man kan göra det.  

Rektor i Halmstad Kommun reflekterar 
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om den dubbla utsattheten som kan förekomma. Hur påverkas individen om hen har funktionsnedsättning, 

bor i ett socioekonomiskt utsatt områden och har en annan etnisk bakgrund? 

Våra idéer och tankar om sexualitet, kön, etnicitet och individens funktionsförmåga påverkar hur vi 

undervisar och vad vi undervisar om.  Det blir därmed viktigt att 

uppmärksamma olika typer av diskrimineringsgrunder som ett 

barn eller elev är bärare av, och fundera över hur dessa kan 

påverka hens möjlighet till lärande och utveckling.  

För att kunna motverka utanförskap och diskriminering är det 

viktigt ifrågasätta attityder och värderingar som tenderar att 

begränsa barn och elevers handlingsutrymme52. Det innebär i 

mångt och mycket om att vända spegel mot sig själv, sitt 

agerande och sin verksamhet. Att ifrågasätta sina egna normer, 

att våga utmana och titta under ytan. 

 

 

 

 

 

 

Normkritiken är ett viktigt perspektiv, att ”bredda normen” hjälper oss att se normer och dess 

konsekvenser. För att förändra normer krävs det dock handling, att våga bryta normer, att göra 

tankevändor samt att våga vara normkreativ 53. Det egna förhållningsättet och självreflektionen är 

många gånger avgörande för hur väl vi lyckas att motverka de begränsade normerna, och skapa större 

handlingsutrymme för fler att lära och utvecklas.  

  

 

 

  

 
52 Svaleryd K, Hjertson M. Likabehandling i förskolan och skola (2019) 

 

Att leda sig själv och 

personalen i 

normkritik är 

nödvändigt… 

Rektor reflekterar 

 

Att vara undersökande i sig själv är ofta väldigt svårt, men nödvändigt inslag i det 
normkritiska arbetet, hur är jag som pedagog eller som rektor? Är jag medveten om mina egna 
fördomar? Söker jag bekräftelse i dessa eller tillåter jag mig att utmanas? Är jag nyfiken inför 
andra människor? 

Rektor i Halmstad Kommun reflekterar 
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Att samtala om - reflektionsfrågor 
Med stöd av olika frågor och bilder finns möjlighet att reflektera och diskutera tillgänglig lärmiljö, 

socialt, fysiskt och pedagogiskt utifrån normkritiskt perspektiv. 

Reflektera enskilt:   

Hur gör jag när jag arbetar normkreativit för att skapa tillgänglighet: 

- I mötet med barn 

- I samtal med barn  

- I val av böcker, material och litteratur 

- Vid planering och genomförande av 

undervisningen 

- I utformningen av lokaler utifrån barns 

behov 

- I skapandet olika lek- och lärmiljöer 

(socialt, pedagogiskt och fysiskt) 

- Vid gruppindelning 

- I användning av hjälpmedel/digitala 

verktyg 

- Vid planering av aktiviteter och 

friluftsdagar 

 

Reflektera tillsammans utifrån tillgänlighetsmodellen och de sju diskrimineringsgrunderna:    

▪ Vilka normer förmedlar jag, vilka är mina förgivet taganden?  Är jag en person som 

bekräftar de som tänker likt eller betraktar jag nya inspel med nyfikenhet?  

▪ Vad behöver jag för stödstruktur för att inta ett normkritiskt förhållningssätt? 

▪ Vågar jag någon gång ställa mig utanför normen?  

▪ Vad vet jag om barnet eller eleven?  Vilka är barnen eller eleverna som jag framför mig? 

▪ Vilka värden och normer är grundade i läroplansmålen?  

▪ Vilka normer finns på förskolan eller skolan som kan begränsa barns lika möjligheter och 

rättigheter?  

▪ Finns det normer i vår verksamhet som privilegierar vissa barn och elever?  

▪ Vilka normer behöver ifrågasättas på vår förskola eller skola?  

▪ Vilka normer och värden möjliggör relationer, lärande och utveckling? 
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Reflektionsfrågor till dig som rektor: 

▪ Finns maktstrukturer i vår verksamhet? Vem har status? Handlar det om kompetens eller 

om social status, ålder?  

▪ Finns det olika privilegier i min verksamhet? Vilka har tillgång till dem och varför? Vilka 

ges inte tillträde och varför? 

 

 

Stöd i det praktiska arbetet 
Denna del innehåller praktiskt material i form av böcker, sammanfattningar, filmer och kan användas: 

- i arbetet tillsammans med barn och elever: 

- i det kollegiala lärandet (personal) 

Praktiskt material i arbetet med barn och elever:  
 

Film om elevers berättelser och erfarenheter av sin skolgång med funktionsnedsättning: ”I morgon 

ska jag vara normal” 

Filmer - få syn på normer åk 7-9 

Film om normer för killar och män 

Att arbeta med fördomar i klassrummet | Forum för levande historia 

 

Boktips riktat till barn och elever:  

   Boktips om genus, olika familjekonstellationer, funktionsvariationer, främlingsfientlighet från 

Halmstad Stadsbibliotek (förskola samt yngre åldrar lågstadiet) 

Samlat boktips från Halmstad Kommuns skolbibliotekarier:  

Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum (Könsroller, bilderbok, lågstadiet, förskola). Finns även på 

tyska. 

 I huset där jag bor av Lena Sjöberg (Familjer, Samhället, bilderbok, lågstadiet, förskola)  

Familjeboken av Edward Summanen (Familjer, bilderbok/faktabok, lågstadiet)  

Novali hjärta Sara av Yvette Lissman (Homosexualitet, bilderbok, lågstadiet, förskola)  

Emma Asklings serie med En bästis, tack!, Kompisar online och Vänner för alltid? (Vänskap, Kärlek, 

Triangeldramer, mellanstadiet) 

https://www.youtube.com/watch?v=W6rr5_9_D1M
https://www.youtube.com/watch?v=W6rr5_9_D1M
https://urplay.se/serie/199919-fa-syn-pa-normerna
https://youtu.be/pV1tnpFURXc
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/att-arbeta-med-fordomar-i-klassrummet
https://bibliotek.halmstad.se/web/arena/temaboktips
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Rick av Alex Gino (Identitet, Fördomar, mellanstadiet). Finns även på engelska. 

Mimis särskilda begåvning av Malin Roca Ahlgren (Inlärningssvårigheter, mellanstadiet) 

Har du ingen humor?: en snabbguide till jämställdhet av Katarina Wennstam (Jämställdhet, Feminism, 

faktabok, högstadiet) 

Var kommer du ifrån, egentligen? av Tnkvrt (Rasism, faktabok, högstadiet) 

Queera tider: hbtqi då och nu av Edward Summanen (Hbtq, Historia, faktabok, högstadiet) 

 

Material riktat till personal: 

Normstorm – metodstöd (skola) 

Material om normer från Jönköpings kommun (skola) 

Olika är normen – att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan 

Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan 

Praktiskt material från levande historia om HBTQ-normer och makt (skola) 

Material från kunskapsgsuiden om HBTQ  (skola)  

Pralin – praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan 

 

Filmer:  

Film om normer i förskolan  

Film om normer i fokus   

Film om normer och fotboll 

Film om normer och kommunikation 

Film om ojämlika förutsättningar ”tusenkronorsloppet” 

Filmer om normkritik och jämställdhet på UR play 

Föreläsning om bångstyriga barn -genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd 

Fokus jämställdhet  

Film ”Faran med bara en enda berättelse” – handlar om hur stereotypa berättelser påverkar  

 

 

https://www.jonkoping.se/download/18.65045ea5168bced68f640a9/1550136786248/Metodstod.pdf
https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/hallbarutvecklingagenda2030/normstormutmanarexkluderandenormer.4.74fef9ab15548f0b8001337.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/olikaarnormenattskapainkluderandelarmiljoeriskolan.29000.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/olikaarnormenattskapainkluderandelarmiljoeriskolan.29000.html
https://www.antidiskrimineringuppsala.se/wp-content/uploads/2018/05/Tankatillsammans.pdf
https://www.levandehistoria.se/material/hbtq-normer-och-makt
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/hbtq/om-hbtq/
https://www.antidiskrimineringuppsala.se/wp-content/uploads/2018/09/PraLin_helaboken_digital.pdf
https://urskola.se/Produkter/190092-Larlabbet-Normer
https://urskola.se/Produkter/199393-Normer-i-fokus-Normkritisk-pedagogik
https://urskola.se/Produkter/199395-Normer-i-fokus-Mansnormen-och-jag
https://urskola.se/Produkter/199394-Normer-i-fokus-Normmedveten-kommunikation
https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U
https://urplay.se/serie/208851-ur-samtiden-fokus-jamstalldhet
https://www.youtube.com/watch?v=rBThjE_z7Pw
https://urplay.se/program/208846-ur-samtiden-fokus-jamstalldhet-jamstalldhet-i-skollagen
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=sv#t-7440


 
 

45 
 

Lästips 

Salmson K, Ivarsson J. (2019).  Normkreativitet i förskolan, om normkritik och vägar till likabehandling  

Svaleryd K, Hjertson M. (2019). Likabehandling i förskolan och skola  

Björkman L, Bromseth J. (2019). Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter  

Normer, normmedvetenhet och normkritik (Skolverket) 

Rapport – Är skolan demokratifrämjande? 

 

Hur går vi vidare? 
Sista fasen i den här modulen handlar om att sammanfatta och dra lärdomar. Med andra ord att blicka 

tillbaka i det som gjorts, i det som pågår men även att blicka framåt i det arbete som behöver 

utvecklas.  

• Vilka viktiga lärdomar kan vi dra? 

• Ser vi några förändringar i praktiken? På vilka sätt har vårt arbete påverkat barn- och elever? 

• Vad kan vi förädla och utveckla vidare?  

• Hur kan vi förmedla våra erfarenheter vidare till våra kollegor 

 

https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef362/1539586793376/Normer-normmedvetenhet-och-normkritik.pdf
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/115flh_demokratirapport_aug-19_.pdf
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