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människors



Vilken förskola vill vi skapa?
Vilken syn på barn och barndom vill vi ha?

Hur går vi från ord till handling?
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Det här barnet borde vara hemma med sin förälder istället
för i förskolan.

Det här barnet behöver inte lära sig använda
tuschpennor än. De är så små. Något ska man väl ha kvar att lära
när man blir äldre.

Det här barnet har visat att den klarar av att
använda tuschpennor, därför ger jag henne/honom
möjlighet. (punktuellt seende och tänkande)

Det här barnet har rätt att lära sig använda tuschpennor,
eftersom de kan bli ett viktigt verktyg i det fortsatta lärandet.
Därför behöver jag tänka igenom var de placeras och hur de
ska introduceras. (relationellt seende och tänkande)

Det här barnet har rätt att lära sig använda tuschpennor, eftersom 
hon/han behöver kunna använda dem för att kunna uttrycka sig här 
och nu.
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Miljön ska vara tillgänglig 
för alla barn

och 

inspirera dem att 
samspela och att 

utforska omvärlden 
samt 

stödja barnens utveckling, 
lärande, lek och 
kommunikation.

Lpfö 18

Vad menar VI med 
tillgänglig miljö och hur 
ska den se ut hos oss? 

Vad menar VI med att en 
miljö inspirerar till 

samspel och att utforska 
omvärlden och hur ska 

den se ut hos oss?

Vad menar VI med att en 
miljö stödjer barnens 

utveckling, lärande, lek 
och kommunikation och 
hur ska den se ut hos 

oss?
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SPSMs Tillgänglighetsmodell



I utbildningen ingår undervisning. 
Undervisning innebär att stimulera 

och utmana barnen med 
läroplanens mål som utgångspunkt och 
riktning, och syftar till utveckling 

och lärande hos barnen. 

Lpfö18, s 7
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Samtal vid matbordet…

Barnet: När man sväljer är det som en ballong som åker ner i magen.

Pedagogen:

1. Vad bra att du äter.

2. Du pratar så mycket att du glömmer bort att äta.

3. Det är farligt att svälja ballonger.

4. Vilken intressant tanke. Skulle du vilja visa genom att rita eller  

bygga hur du tänker att det ser ut när maten åker ner i magen?

VEM KAN BARNET BLI HOS OSS?
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BEHAVIORISM

KOGNITIVISM

SAMSPELSTEORI

Dominerande teorier om barn, 
utveckling och lärande

Hur ska miljön vara 
utformad?
Vilka material ska vi erbjuda?

Hur ska vi förhålla oss till barnen?

Hur ska vi organisera tiden, människorna 
och materialen?

Anteckna detta 
där det är 

tillgängligt för 
alla pedagoger 
som det gäller!
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REFLEKTERA REGELBUNDET ÖVER DET NI 
DOKUMENTERAT UTIFRÅN FÖLJANDE:

• Vilka synsätt på barn var pedagogen styrd av?

• Vilka synsätt på lärande var pedagogen styrd av?

• Hur påverkade detta? (analysera)

• Vad hade andra synsätt kunnat bidra med? (problematisera)
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