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Hur ska vi kunna närma oss en ”förskola för alla”?

Hur ska vi förhålla oss till elevers olikheter? 

Hur ska vi möjliggöra lärande och utveckling för fler?

Hur kan samtal och relation bidra till att vi kommer 
närmare ”en förskola för alla”?

Hur kan samtal och relation ge oss verktyg för att bemöta 
barn och föräldrar?

Hur kan samtal och relation möjliggöra och utveckla 
lärande? 
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Samtal

”den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära.”

(Ny skollag i praktiken 2011)
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”den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som det är möjligt enligt utbildningens mål.”

(Ny skollag i praktiken 2011)

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för 

alla barn… I samarbete med hemmen ska förskolan 

främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”

Förskolans läroplan, Lpfö 18, gäller sedan den 1 juli 2019.
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En förskola för alla - jaha!

Vanmäktig ~ om känsla, handling etc. som inte ger något
resultat.
(Nationalencyklopedin 2020)

”My point is that teachers beliefs and commitments are the 
greatest influence on student achievement …” 
(Hattie 2012) 
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Ett konkret alternativ: Salutogen teori

salus~

genesis~
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Aaron Antonovsky

Känsla av sammanhang - KASAM

Begriplighet: Förståelse

Hanterbarhet: Inre och yttre resurser

Meningsfullhet: Hopp, mål och mening

Begriplighet+Hanterbarhet+Meningsfullhet

= 

KASAM 

Känsla av sammanhang 

Varför är det viktigt med salutogen teori?

Det räcker sällan att ensidigt fokusera på det som inte 
fungerar. 

Begreppen i KASAM rymmer oanade möjligheter, såväl 
inåt som utåt. 
Vad behövs? Vad saknas? Hur kan jag förstå …?
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Hur kan vuxna i förskolan bidra till att stärka känslan

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?

”Det var en barnlek…”
”Diskussionen håller just nu en dagisnivå…”
”Nu är det rena rama lekstugan här inne…” 
”Det var sandlådenivå på diskussionen…”
”Ni beter er som dagisbarn…”
”Det är bara på lek…”
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“When children are asked what they like to do more than
anything else, the most common answer is ‘to play!’”

”Compelling findings from the field of neuroscience offer 
support for the benefits of play in building attachments…
Play is critical to a child’s development… Toys are their
words, and play is their language.”

Schaefer, C.E. & Drewes, A.A. (2014) The therapeutic powers of play: 20 core agents of change, 
Second;2;2nd; edn, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey.

Medvetet

Medvetenhet ökar förutsättningarna för att handla 
professionellt. 

Medvetenhet skapar förutsättningar för förebyggande 
insatser. 

Medvetenhet och handling krävs för att möjliggöra 
förändring. 



10

Tel: 0760-212 444

pi@petteriwarsson.com

www.petteriwarsson.com

+


