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1. Förutsättningar 

Norrgårdens förskola ligger i södra Kumla i blandad bebyggelse med stora 
friluftsytor och närhet till skogen. Förskolan består av sex avdelningar uppdelat 
på tre block. Alla block består av två avdelningar. På block 1 är barnen 1-2 år, på 
block 2 är barnen 1-4 år och på block 3 är barnen 4-5 år. Antalet inskrivna barn 
hösten 2022 är omkring 100 barn. På förskolan går det barn med 15 olika 
modersmål. Det arbetar 8 förskollärare, varav 1 är utvecklingspedagog, och 12 
barnskötare på förskolan. Andelen legitimerade förskollärare är 40% och 
utbildade barnskötare är 60%.  
Förskolan har ett nära samarbete mellan avdelningarna och blocken, för att 
skapa trygga och hållbara relationer på hela förskolan. Förskolan arbetar utifrån 
”Örebromodellen - för en jämlik förskola” som är ett verktyg som används som 
underlag i arbetet kring normkreativitets- och jämlikhetsfrågor, som i sin tur är 
främjande och förebyggande för trygghetsarbetet inom verksamheten. 

Förskolan har en lokalvårdare och en kokerska samt ett tillagningskök på 
förskolan där maten lagas. 

Medarbetarna har olika ansvarsområden och uppdrag, stora som små. Några 
exempel är: UPT (utvecklingspedagog), DS (digitaliseringsstödjare), inköp, 
handleda lärarstudenter och barnskötarelever, skyddsombud, bemanning, 
schemahantering med mera. 
 

Förskolans stödteam 

Förskolan har tillgång till Kumla kommuns stödteam som består av 
specialpedagoger, kurator samt pedagogisk handledare.  
 

Ekonomi 

Förskolans resursfördelningsmodell styr de ekonomiska förutsättningarna 
utifrån barnantal, socioekonomiska aspekter, barn med annat modersmål. Detta 
styr antalet anställda.  
 

Ansvar 

Ansvaret för att utbildningen uppfyller målen i läroplanen för förskolan ligger 
hos rektor, utvecklingspedagog, arbetslag och varje enskild medarbetare. 
Förskollärare har enligt skollagen ett särskilt ansvar för utbildningen och 
arbetslaget genomför uppdraget gemensamt. För pedagogisk omsorg är 
förskolans läroplan vägledande och inte styrande. 

Utvärderingar och analyser görs kontinuerligt genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete, som sedan sammanställs i ”Utvärdering av utbildningen” vid 
terminernas slut.    
 

InfoMentor 
I Kumla kommun använder alla förskolor kommunikationsplattformen 
InfoMentor. InfoMentor är ett verktyg för medarbetare att kunna visa upp 
utbildningen, i både bild och text, för vårdnadshavarna. Där kan alla även 
inhämta information om vad som händer i utbildningen.  
InfoMentor möjliggör en större delaktighet för vårdnadshavare.  
 

På vår förskola värdesätter vi olikheter!  
      Här har ALLA, stora som små,  
    rätt att vara olika, på lika villkor. 
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2. Resultat för läsåret 2021/2022 

Rektorsområdet (Norrgården och Lillhedens förskolor) har under läsåret arbetat 
projektinriktat med utgångspunkt från ”Örebromodellen – för en jämlik förskola” 
med temaområdet ”Rättigheter”.  
Vi upplever att det har gett ett gott resultat som i sin tur ökat måluppfyllelsen på 
förskolan.  
 
Under läsåret har pandemin fortsatt påverka oss i form av anpassande rutiner 
och hög frånvaro hos personal. Förutsättningarna för personalen har inte varit 
den bästa emellanåt då det har varit svårt att få ut planerings- och reflektionstid. 
Att analysera och reflektera arbetet är en viktig del i att utveckla utbildningen. 
Trots sämre förutsättningar så ser vi ändå goda resultat från ”Utvärdering av 
utbildningen” samt enkätundersökningar, vi ser även att vi har områden som 
fortsättningsvis behöver utvecklas på fler avdelningar.  
 
Utvärderingen av utbildningen genomfördes avdelningsvis i juni 2022, den har 
analyserats och förts samman till en gemensam bedömning av förskolan.  
 
 
2.1. Förskolans prioriterade mål från verksamhetsplanen 2021/2022 
 

Jämställdhet 

o Aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv samt utveckla normer och 
förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen. 

o Självständiga barn som tror på och utvecklar sin förmåga.  
o Värna om allas lika värde. Alla barn får samma möjligheter på lika villkor. 

o  

Målet är delvis uppnått. 

Barninflytande och studiero 

o Arbeta för att ge barnen ökad förståelse för demokratiska principer och förmåga 
att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

o Att barnen får ökad kunskap kring sina rättigheter och barnkonventionen. 
o  

Målet är delvis uppnått. 

Undervisningens kvalitet 

o Visa att alla språk är lika värdefulla.  
o Uppmärksamma alla barns språk. 
o Ge alla barn förutsättning till språkutveckling. 

 

Målet är delvis uppnått. 
 
Under läsåret 2021/2022 ser vi följande resultat utifrån de prioriterade målen. 

Jämställdhet 
 

Förskolan arbetar systematiskt gällande jämställdhet genom temaarbetet. 
Lärmiljöer har utvecklats genom att personalen är normmedvetna i inköp av 
material och leksaker. De har utgått från ett normkreativt perspektiv då de 
utformar lärmiljöerna så att den inkluderar och tilltalar alla barn. 

Personalen strävar medvetet efter att förskolan ska präglas av öppenhet och 
respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Alla barn har 
fått möjlighet att utvecklas utan begränsade normer och förväntningar. 
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Vårdnadshavare har gjorts delaktiga i arbetet med det gemensamma 
temaområdet ”Rättigheter” genom föräldramöten, utvecklingssamtal, den 
vardagliga kontakten med vårdnadshavare samt information/dokumentation på 
InfoMentor. 

Personalen har utgått från ett normkreativt perspektiv när de planerat 
undervisning/aktiviteter med barnen samt uppmuntrat barnen att prova nya 
aktiviteter och lekar oavsett kön. Barnen har gjort samarbetsövningar, aktiviteter 
och utmaningar, blivit uppmärksammade på att vi kan hjälpa varandra genom att 
vi är olika, har olika egenskaper och kan olika saker. Olikheter har framhävts som 
positiva egenskaper. Personalen har samtalat om känslor och strävat efter att öka 
barnens medvetenhet kring sina egna känslor samt uppmärksammat att känslor 
ser olika ut hos olika människor.  
Barnen har blivit bemötta och tilltalade på samma sätt oavsett kön samt 
bekräftade utifrån dess olika egenskaper och förmågor på ett positivt sätt.  

Personalen upplever att barnen är trygga på förskolan och med personalen att de 
tycker att det är roligt på förskolan. Personalen ser att barnen ber om hjälp och 
att de vågar säga sina åsikter, stora som små.  

Personalen ser att de yngre barnen har lärt sig att säga ”stopp” och visa när de 
inte vill. De ser att barnen tagit till sig undervisningen genom att barnen 
använder ”stopp-handen” (dock lättare att säga ”stopp” än att förstå ”stopp”). 
Barnen är väldigt hjälpsamma med vararandra och de kan även ta emot hjälp av 
kompisar. Personalen upplever att barnen visar på empatiska förmågor och 
börjar kunna sätta ord på sina och kompisars känslor. Upplevelsen att det är få 
fysiska konflikter och att barnen leker i olika konstellationer oavsett kön. 
Personalen ser även att barnen väljer olika lekar utifrån intresse och inte utifrån 
stereotypa lekar utifrån vilket biologiskt kön de tillhör. 

De äldre barnen frågar ofta om samtycke innan de rör eller kramar varandra på 
ett fint sätt, de knackar på toalettdörren och lyssnar efter svar innan de går 
in/vänder på skylt. Barnen är även ödmjuka inför andras olikheter och de är 
trevliga mot utomstående som rör sig i förskolan. Personalen ser även att barnen 
uppmuntrar både barn och vuxna, ger komplimanger och hjälper andra otvunget 
och på egna initiativ. Barnen leker i olika konstellationer, oavsett kön, 
könsidentitet, ålder, egenskaper, funktionsnedsättningar eller etnisk tillhörighet. 
Personalen ser även att barnen börjar se stereotypa mönster i böcker och media i 
fråga om kön, exempelvis att det är bara är pojkar som leker med bilar i en bok. 
Barnen använder ordet ”hen” på ett naturligt sätt när kön inte går att identifiera. 
Barnen kommenterar inte när kompisar exempelvis leker normbrytande lekar 
eller bär normbrytande kläder (pojke som bär klänning/flicka som bär 
superhjältekläder). Alla olikheter upplevs accepterande, på ett naturligt sätt.  

 

Barninflytande och studiero 
 

Upplevelsen hos personalen är att barnen har fått samma möjlighet att välja 
material och lekmiljöer, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Barnen har erbjudits fler planerade undervisningstillfällen i veckan - bland annat 
genom temaområdet ”Rättigheter” där barninflytande har varit ett fokusområde.   
 
De yngre barnen visar på att de har fått en ökad förståelse över sin egen kropp, 
det visar de genom att säga ”stopp” i större utsträckning. De har visat stort 
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intresse i undervisningssituationerna kring mänskliga behov, kommunikation, 
känslor, integritet, demokrati (enklare röstning). Det är dock svårt att se vad 
barnen lärt sig av tillfällena.  
De äldre barnen visar medvetenhet kring att barnkonventionen finns, att barn 
har rättigheter och skyldigheter.  

Personalen upplever även att barnen har fått en ökad förståelse för sitt eget 
inflytande gällande vardagliga situationer på förskolan men även hur demokrati 
fungerar – att komma överens i en grupp. Barnen påminner varandra om de 
kompisregler som finns på avdelningen, dessa har de kommit fram till på ett 
demokratiskt sätt tillsammans. Personalen ser även att barnen har utvecklats i 
konflikthantering och att konflikterna är få, barnen säger förlåt och försöker 
själva hitta lösningar när de är oeniga. Personalen ser att barnen pratar trevligt 
med varandra och personal.  

Barnen säger att ”vi kan rösta om det” när flera vill olika alternativ, de vågar säga 
sin åsikt och vet att de har möjlighet att påverka sin vardag. Personalen upplever 
att barnen uppfattar att de tar deras åsikter och förslag på allvar och de tycker 
barnen är viktiga. Upplevelsen är att de äldre barnen deltar i planerad 
undervisning med glädje och intresse, de uttrycker sina åsikter och är med och 
diskuterar undervisningens innehåll.  
 

Genom ”Trygghetsvandringar” har barnen getts inflytande och möjlighet att 
påverka deras egen trygghet i förskolans inne och utemiljö. 
 
Personalen upplever på vissa avdelningar att ljudnivån inomhus är behaglig på 
vissa avdelningar och att flera barn reagerar om ljudnivån ibland ökar.  
 
Undervisningens kvalitet - språkutveckling 

Personalen har medvetet arbetat med alla övergripande läroplansmål; 
naturvetenskap, teknik, skapande, språk och matematik. De har inkluderat dessa 
mål i undervisningen i temaarbetet och benämner dem i dokumentation samt 
kopplar dem till undervisning/aktiviteter på InfoMentor. 
 
Personalen har arbetat med olika berättelser genom bilder och texter i olika 
medier, såväl digitala som andra. De har uppmuntrat barnen att tolka, ifrågasätta 
och samtala om dessa. Personalen har utvecklats i att ställa öppna frågor och att 
reflektera tillsammans med barnen.  

Många yngre barn börjar få ett mer utvecklat talspråk och gör sig bra förstådda 
bland både barn och vuxna. De kan berätta och hålla en röd tråd. I leken växlar de 
mycket mellan fantasi och verklighet. Genom ett läsprojekt under höstterminen 
har fler barn utvecklat ett stort intresse för att läsa böcker. Likaså har de 
utvecklats i att samtala med varandra och med vuxna, exempelvis vid lek, mat- 
och samlingssituationer.  

Personalen upplever att de äldre barnen har utvecklats i att lyssna och 
argumentera med varandra och med personal, att stå för sina åsikter och även att 
respektera andras. De äldre barnen leker med ord, kan rimma, sätta ihop ord, 
lyssna efter stavelser och stava vissa ord. Barnen har även utvecklats i att både 
skriva och läsa bokstäver, i att ljuda bokstavsljud, att se skrift i vardagen och 
förstå att den betyder något. Upplevelsen hos barn som har annat modersmål än 



Sida 7 (18) 

 
 

svenska är att de är stolta över sitt modersmål, de har med glädje lärt kompisar 
olika ord på sitt hemspråk.  

Personalen ser att barnen kan använda sina kunskaper från 
undervisningstillfällen i andra sammanhang samt att de berättar vad de lärt sig 
till sina vårdnadshavare. 
 

Organisation och personal 
 

I och med att förskolan har haft ett gemensamt projektinriktat arbetssätt så har 
förståelsen för varandra ökat och det kollegiala samarbetet har utvecklats. 
Vi har tydliga rutiner och personalen har utvecklats i att förstå och använda de 
mallar som är knutna till det systematiska kvalitetsarbetet.  
Personalen upplever att kvalitén på undervisningen har blivit bättre, bland annat 
genom att arbeta projektinriktat mot gemensamma mål och dela barnen i mindre 
grupper utifrån förutsättningar och behov. 
 
Personalen ser en fördel med kollegialt lärande. Gemensam reflektion över 
arbetssätt, förhållningsätt och uppdrag. Användningen av mallar, exempelvis 
veckoplaneringmall och reflektionsprotokoll har gett en tydligare struktur för 
arbetet. Personalen upplever att de har utvecklats i att analysera på ett djupare 
sätt än tidigare. Personalen har även utvecklat sin medvetenhet och kunskap 
kring barns språkutveckling, jämställdhet, lågaffektivt bemötande genom olika 
kollegiala forum, som nätverksgrupper, reflektion i arbetslag och APT.  
Alla som ingår i arbetslaget har dokumenterat, följt upp och utvärderat resultaten 
systematiskt och kontinuerligt. Pedagogerna har använt sig av mallar och 
lotusdiagram för att säkerställa att nå målen. 
 
Kompetent och drivande utvecklingspedagog har varit en framgångsfaktor för 
hur långt förskolan kommit i det projektinriktade arbetet samt det systematiska 
kvalitetsarbetet. Utvecklingspedagogen är en draghjälp och tydlig länk mellan 
rektor och verksamhet. Personalen upplever även att rektor haft en betydande 
roll genom ledning och stöttning.  
 
Vi ser att vi har kommit på god väg i vårt jämlikhetsarbete men det är en process 
som tar tid att sätta sig in i. Personalen/avdelningarna har kommit olika långt i 
denna process. Alla pedagoger har fått fortbildning via nätverksgrupper för att 
medvetet och aktivt arbeta utifrån ett normkreativt förhållningssätt. 
 
Personalen är införstådd med stora delar av barnkonventionen och 
diskrimineringsgrunderna. Genom kollegialt lärande i olika konstellationer 
diskuteras ämnena fortlöpande genom läsåret. 
 
På förskolan finns fortfarande utvecklingsmöjligheter gällande barns 
språkutveckling, barn med annat modersmål än svenska, användandet av digitala 
verktyg, inspirerande och inkluderande lärmiljöer på avdelningarna. Personalen 
ser även att arbetet och förståelsen av det systematiska kvalitetsarbetet kan 
förbättras, bland annat genom att personalen utvecklas ytterligare i att analysera 
utbildningen och att reflektera mer över sitt eget förhållningssätt. 
 
Personalen har fått kompetensutveckling i lågaffektivt bemötande. Detta har ökat 
personalens medvetenhet kring bemötande med barnen. Vi ser en utveckling 
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överlag på förskolan, men även att vi behöver fortsätta att utvecklas i 
förhållningssätt och bemötande.  
 
Förskolan har fått mycket positiv respons från studenter/elever, vikarier och 
vårdnadshavare angående vårt arbetssätt och förhållningssätt. Utifrån 
utvecklingssamtal, daglig kontakt och föräldraenkäter kan vi se att majoriteten av 
vårdnadshavarna är nöjda på förskolan.  
 
2.2. Resultat från föräldraenkäten  

Enkäten var riktad till vårdnadshavare som har barn födda 2017 och 2019, denna 
undersökning genomfördes vårterminen 2022. Svarsfrekvensen var ca 24%, 
vilket är en låg svarsfrekvens. 

Resultatet visar att majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda med utbildningen 
att barnen och vårdnadshavarna är trygga och att de kan rekommendera 
förskolan till andra vårdnadshavare. Majoriteten upplever även att förskolan 
stödjer barnens språkutveckling inom det svenska språket men majoriteten vet 
inte om förskolan stödjer barn med annat modersmål än svenska. Majoriteten 
upplever att barnen ges stöd och möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga 
och att barnet blir väl bemött av personalen. Majoriteten upplever att de själva 
blir väl bemötta av personalen. Majoriteten upplever även att de ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande över verksamheten på förskolan samt att de fått 
information om förskolans trygghetsarbete. Majoriteten anser att de fått 
tillfredställande återkoppling på barnets vardag på förskolan.  

Utifrån svaren på enkäten kan vi se att vi har blivit bättre på att kommunicera 
vårt trygghetsarbete på ett tydligare sätt, vi ser även att resultatet gällande 
vårdnadshavares upplevelse om delaktighet och inflytande har ökat sedan förra 
året. Vi kan även se att vårdnadshavare över lag är mer nöjda kring 
återkopplingen till barnens vardag.  

Vi ser att vi kan bli bättre på att förmedla hur vi arbetar med barn som har annat 
modersmål än svenska. Vi ser även att ett fåtal vårdnadshavare svarat lågt på 
vissa frågor. 

Vi har en låg svarsfrekvens på enkäten, utmaningen för oss är att få så många 
som möjligt att svara. Alla vårdnadshavare har blivit erbjuda utvecklingssamtal 
och i dessa samtal har majoriteten uttryckt att de är nöjda med förskolan. 

2.3. Resultat från kvalitetsenkäten 

Enkäten var riktad till all personal på förskolan och genomfördes vårterminen 
2022. Svarsfrekvensen var 94% (17 av 18 respondenter). Enkäten är en 
självskattning hos personalen – hur de ser på förskolans och sitt eget arbete. 

Resultatet visar att majoriteten av personalen svarar ”mycket bra” eller ”ganska 
bra” på enkätens 29 frågor. Frågorna rör bland annat förskolans 
jämställdhetsuppdrag, arbetet med barnens trygghet och bemötande, arbetet 
med språkutveckling och undervisningens kvalitet. Ungefär hälften av personal 
har dock gett en lägre bedömning gällande arbetet med annat modersmål än 
svenska.  
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2.4. Resultat från jämställdhetsenkät  

Enkäten var riktad till all personal på förskolan och genomfördes vårterminen 
2022. Svarsfrekvensen var 93%. Enkäten är en självskattning hos personalen 
gällande sitt eget och förskolans arbete med jämställdhet. 

Resultatet visar att alla har genomgått fortbildning i jämställdhet och att alla 
anser sig ha utvecklat sin kunskap i ämnet. Personalen har skattat sig högt 
gällande att de har god kunskap i vad jämställdhetsuppdraget innebär och att de 
upplever att de är bra på att inkludera jämställdhetsperspektivet i 
undervisningen. De har även skattat sig högt när det gäller sin medvetenhet om 
hur deras språkliga kommunikation med barnen bidrar till att förstärka 
stereotypa könsmönster. All personal anser att de uppmuntras av rektor att 
motverka traditionella könsroller och könsmönster. All personal anser att de tar 
hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar vid pedagogisk planering och 
dokumentation. All personal anser även att de reflekterar över hur de pratar med 
barnen för att inte generalisera, diskriminera eller värdera dem. 

All personalen tycker att alla på förskolan har en samsyn gällande 
jämställdhetsuppdraget Majoriteten tycker att vi ska ha mer fortbildning i ämnet 
och hålla diskussioner levande bland annat genom nätverksgrupper och 
kollegialt lärande.  
 

3. Sammanfattande analys  
 

3.1. Jämställdhet 

Styrkor 

Förskolans nulägesanalys visar att förskolans arbete med ”Örebromodellen - för 
en jämlik förskola” har gett ett positivt resultat utifrån ett jämställdhets- 
perspektiv. Förskolan får in jämställdhetsarbetet på ett systematiskt sätt som 
en naturlig del i utbildningen. Dels genom pedagogiska planeringar där syfte 
och metod formuleras på ett tydligt vis, för dem själva och för vårdnadshavare. 
Planeringarna har haft ett normkreativt- och jämlikhetsperspektiv som 
utgångspunkt.  

Risken för att stereotypa normer och könsstrukturer utvecklas på förskolan 
minskar då personalen är mer medvetna i sitt förhållningssätt. Enligt 
personalens analys så har medvetenheten ökat detta läsår. Att arbeta utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv kräver att alla pedagoger börjar se över sina egna 
handlingar och beteendemönster. Vi lever i ett stereotypt samhälle som 
utmanar personalen att tänka normkreativt. Det har varit, och är fortfarande, en 
process som personalen fortsätter att arbeta med. 

För att hålla processen levande har personalen haft regelbundna kollegiala 
forum där diskriminerings-, jämlikhets- norm- och bemötandefrågor har lyfts 
fram och diskuterats. Personalen har även fått fortbildning genom 
föreläsningen – Gör det jämställt med Maria Hulth och David Flato. Personalen 
har på så vis utvecklat sin förståelse för hur deras förhållningssätt och 
inställning påverkar barnen. Även om personalen är mer medvetna så finns 
utvecklingsmöjligheter och vi upplever att det är viktigt att hålla arbetet 
levande. Enligt jämställdhetsenkäten upplever all personal att de utvecklat sin 
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kunskap om jämställdhet föregående läsår, vilket vi ser är ett resultat utifrån 
den fortbildning som getts. 

En styrka i förskolans jämställdhetsarbete är att vi kan se de positiva effekterna 
hos barnen, hur de agerar och kommunicerar med varandra. Barnen leker, i stor 
utsträckning, i blandade konstellationer oavsett kön. Utifrån vår analys kring 
trygghetsarbetet ser vi att händelser/konflikter mellan barn har en väldigt låg 
andel som är kopplat till ”kön”.  

Utvecklingspedagogens roll i utvecklingsarbetet med jämställdhet har haft en 
betydande roll för utvecklingsarbetet framåt. Hon har anordnat nätverksträffar 
och utmanat kollegor i deras tänkande gällande att bryta stereotypa normer. 
Personalen har utvärderat dessa träffar och alla upplever att de tycker att det är 
positivt att genomföra dessa – detta har i sin tur ökat kvaliteten på 
utbildningen.  

En annan positiv effekt som vi ser med jämlikhetsarbetet är hur några av 
vårdnadshavarna påverkats positivt, är nyfikna på utbildningen och berättar att 
även dem blivit mer medvetna då de lärt sig från sina barn och förskolans 
arbete. I föräldraenkäten så svarade 100% att de ”instämmer helt” på att flickor 
och pojkar ges samma möjligheter på förskolan.  
 

Utvecklingsområden  

När vi påbörjade en fördjupning av jämställdhetsarbetet för ungefär 3 år sedan 
kom vissa avdelningar i gång snabbt medan andra tog längre tid på sig. Vi ser 
detta arbete som en process som kräver att personalen får fortsatt 
kompetensutveckling. Det är även en utmaning att informera nyanställd 
personal och vikarier eftersom det kan ta ett tag att sätta sig in i.  

Personalen har påverkats positivt av jämställdhetsarbete och är mer 
normmedvetna i sitt förhållningssätt. Vi ser dock att kunskapen och 
kompetensen varierar hos personalen och att det är ett arbete som sker över 
tid. 

Det visar på att vi behöver arbeta mer med ämnet och att vi kan bli bättre på att 
diskutera tillsammans hur vi ser uppdraget. Rektor och utvecklingspedagog ser 
att det finns områden där fler av personalen behöver mer kunskap för att 
fortsätta arbetet. Vi upplever att jämställdhetsarbetet inte är institutionaliserat 
ännu – det sitter inte i ryggraden. Personalen behöver alltså mer förståelse, 
kompetens och erfarenhet för att kunna utföra jämställdhetsuppdraget. Här ser 
vi att vi är på rätt väg, men att processen ser olika ut beroende på personal – 
förståelsen är olika - alla är vi olika - men alla är på rätt väg.  

Att personalen har blivit mer normmedvetna visar att vi kommit igång med 
processen men även här behöver vi utvecklas ytterligare för att öka kvaliteten 
ännu mer.  

En del i jämställdhetsarbetet är förskolans plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. I planen kopplas händelser som 
inträffat eller kan inträffa till diskrimineringsgrunder, bland annat ”kön”, och 
”könsidentitet eller könuttryck”. Här ser vi att det fortfarande brister på vissa 
avdelningar i rutinen med att fylla i dokumentet: ”Riskbedömning – 
trygghetsarbete” på ett systematiskt sätt. Utifrån vår analys behöver vi utforma 
bättre rutiner på fler av avdelningarna för att det ska vara ett levande 
dokument i utbildningen.  
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Sammanfattningsvis anser vi att personalen behöver fortsatt fördjupad kunskap 
i jämställdhetsuppdraget, men även demokrati och barns rättigheter utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. För att detta ska ske behöver rektor ge förutsättningar 
för personalen till planering och reflektion.  
 

3.2. Barninflytande och studiero 

Styrkor 

En del i temaarbetet ”Rättigheter” är att utveckla barns självkänsla och 
självförtroende, att en kan tycka olika och göra egna val, att våga säga ”stopp” 
och ”nej”. Att undervisa i barnkonventionen och demokrati. Resultatet visar att 
barnen har utvecklats i förståelsen över att de bestämmer över sin kropp och 
sina tillhörigheter.  

Majoriteten av personalen frågar barnen om samtycke till olika situationer, 
exempelvis vid hjälp med påklädning eller fotografering och vilka bilder som får 
användas. Med de yngre barnen är detta svårare då vissa inte kan uttrycka sig 
verbalt. Personalen frågar även om samtycke vid närhet exempelvis om de vill 
ha en kram, hur de vill bli tröstade eller vid blöjbyte. Detta har bland annat 
resulterat i att barnen själva ber om samtycke gentemot varandra men även ber 
om hjälp, de vågar i hög grad säga sina åsikter, stora som små. 

Personalen har fortlöpande arbetat med barnens individuella inflytande men 
även att barnen ska känna tillhörighet av att vara en del av en grupp, som 
demokrati och inflytande till stor del handlar om. Personalen har ständigt 
arbetat med att utveckla barnens reella inflytande i vardagen. Barnen har bland 
annat varit delaktiga i att ta fram trivselregler och rutiner på avdelningarna. 
Dessa trivselregler har på ett demokratiskt sätt tagits fram där alla barns röster 
har varit värdefulla. Detta har även lett till ett ökat ansvarstagande hos barnen. 

Personalen har upplevt att en viktig framgångsfaktor i arbetet med barns 
inflytande är att barnen upplever att de blir lyssnade på och får komma till tals. 
Genom att lärmiljöerna är utformade så att barnen själva ska kunna ta 
material/leksaker har de sett att barnens initiativtagande har ökat.  

Vi upplever att i arbetet med barns inflytande så är det personalen i första hand 
som behöver göra den största förändringen i sitt eget sätt att möta barnen. Vara 
nyfikna, lyssna in, se signaler och tillvarata barnens tankar och idéer. Det är då 
barnen inspireras, leken utvecklas och barnens kreativa sidor blir, inte bara 
synliga, utan också välkomnade. Här är personalen på förskolan på god väg. 

 

Utvecklingsområden 

Personalen behöver fortsätta att utvecklas i att se barninflytande ur olika 
perspektiv, gruppens och individens. En viktig del i barninflytande är att lära 
och leva demokrati. Delarna i förskolans läroplan som handlar om barns 
inflytande har inspirerats av barnkonventionen, något som kan ha bidragit till 
en glidning åt att fokusera på barns individuella inflytande. I barnkonventionen 
är det individuella barns rättigheter som fastställs, medan barn som kollektiv 
och barngrupp inte har någon plats. Det kan i sin tur leda till att barnens 
förståelse för demokrati inte blir komplett. Vi ser att personalen behöver få 
fortsatt kunskap i förskolans demokratiuppdrag. Att fortsätta utveckla 
förståelsen hos barnen av att vara en del av ett sammanhang, en grupp. Det 
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innefattar att utveckla delaktighet och att utöva inflytande för egen och för 
andras del och är något som sker i samverkan med andra människor. Det är en 
även en viktig del i utbildningen för att barnen ska utveckla sin empatiska 
förmåga.  

En annan viktig del i barninflytande är barnens individuella inflytande och 
kunskapen om barns rättigheter. Personalen behöver fortsätta att fördjupa sin 
kunskap i vad som står i barnkonventionen och vad det innebär i praktiken för 
barnen på förskolan.  

Barnen har i låg utsträckning varit delaktiga i utvärderingen av utbildningen på 
vissa avdelningar, framför allt de yngsta barnen, detta är ett förbättrings-
område.  
 

3.3. Undervisningens kvalitet - språkutveckling 

Styrkor 

Undervisningen har, i största möjliga mån, haft temaområdet ”Rättigheter” som 
utgångspunkt. Läroplanens olika målområden har integrerats i temaarbetet. 
Arbetet har sett olika ut på avdelningarna, utifrån barnens intressen, 
förutsättningar och behov, bland annat när det gäller språkutveckling. 
Personalen har haft flertalet planerade undervisningstillfällen i veckan med 
barnen. Personalen har en tydlig mall för planering och reflektion med 
stödjande frågor innehållande syfte, metod och analys. Det ser vi som en styrka, 
att bibehålla riktning och fokusera på målet.  

Utvecklingspedagog har haft regelbundna nätverksträffar där bland annat barns 
språkutveckling lyfts upp. Personalen har även genomfört Skolverkets modul 
”Högläsning” som förskolans specialpedagoger följt upp. Personalen har även 
fått uppgifter att utföra med barnen gällande språkutveckling. Det har lett till 
ökad medvetenhet och kunskap. 

Personalen har i större utsträckning än tidigare arbetat med tecken som stöd på 
vissa avdelningar. Det digitala verktyget Polyglutt har varit ett hjälpmedel i 
arbetet med barn som har annat modersmål än svenska. Vårdnadshavare till 
dessa barn har även varit involverade i att förklara och skriva ord på 
modersmål som sedan använts i undervisningen. Vi upplever att det är en 
framgångsfaktor för barnens språkutveckling. 

Att personalen är närvarande och härvarande, uppmuntrar till kommunikation, 
upprepar ord och sätter ord på begrepp ser vi som en framgångsfaktor hos de 
yngre barnen. Sång, musik, dans och rörelse är ofta något som fångar barnen – 
vilket resulterar i att personalen ger möjlighet till språkutveckling. 

Personalen som arbetar med de äldre barnen har medvetet tagit med den 
språkliga delen i alla undervisningsområden. Undervisning har skett utifrån 
praxisalfabetet, de har även haft en ”kod” på ytterdörren där barnen ljudat ett 
nytt ord varje vecka. Vi ser att detta gett resultat i barnens intresse och 
förståelse för skriftspråket, vi ser även att barnen utvecklat sin 
språknyfikenhet, sitt ordförråd och sitt språkbruk. Nästan alla barn som börjar 
förskoleklass kan läsa, skriva och ljuda enklare ord. 
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Utvecklingsområden 

Utifrån föräldraenkäten så framgår det att det är ett lågt antal vårdnadshavare 
som vet hur förskolan arbetar med barn som har annat modersmål än svenska. Vi 
anser att undervisningen på avdelningarna varierar i kvalitet när det gäller 
språkutveckling överlag. Här ser vi att vi kan utvecklas ytterligare, dels i 
undervisning, dels i kommunikationen med vårdnadshavare gällande hur vi 
arbetar.  

Utifrån personalens analyser ser vi att avdelningarna har blivit bättre detta läsår 
på att använda mer bildstöd och tecken som stöd, detta kan dock utvecklas 
ytterligare. Vi har personal med erfarenhet kring bild- och teckenstöd som vi kan 
ta vara på och sprida vidare den kunskapen till andra. 

Personalen behöver utvecklas i att ta vara på spontana undervisningstillfällen i 
högre utsträckning. 

Personalen har utvecklats i dokumentationsarbetet men det finns fortfarande 
brister på vissa avdelningar och det kan bero på olika orsaker. En orsak kan 
vara hög sjukfrånvaro av personal som i sin tur kan leda till att inte få rätt 
förutsättning att gå iväg att planera när det saknas personal. Det kan även bero 
på brist på kompetens/förståelse i dokumentationsarbetet eller brist på 
kompetens av digitala verktyg.  
 

3.4. Organisation och personal 

Styrkor 

Utifrån vår analys kan vi se att undervisningens kvalitet upplevs har ökat detta 
läsår, det har i sin tur lett till ökad måluppfyllelse. Det tror vi beror på ett 
organiserat, systematiskt kvalitetsarbete samt ett gemensamt fokusområde 
med ”Örebromodellen - för en jämlik förskola”. Det beror även på att 
utvecklingspedagog tillsammans med rektor har förtydligat 
dokumentationsmallar knutet till det systematiska arbetet, samt att all personal 
har varit delaktig i processen att ta fram dessa. 

Vi upplever att förutsättning för kompetensutveckling och kollegialt lärande har 
ökat i och med införandet av förskollärarnätverk varje måndag samt 
barnskötarnätverk varannan fredag, dessa nätverk har utvecklingspedagog 
planerat tillsammans med rektor utifrån personalens inflytande och 
kompetensbehov. Det är utvecklingspedagogen som hållit i dessa träffar, vilket 
vi också kan se i enkätundersökning att all personal är nöjd med. 

Förskollärarna ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen, 
utifrån projektinriktat arbetssätt och kollegialt lärande har alla i arbetslaget 
varit med och påverkat undervisningens innehåll. Med ökad kunskap kring 
undervisningsbegreppet och ökad kunskap kring pedagogisk dokumentation 
har kvaliteten på undervisningen blivit bättre. 

Utvecklingsområden 

Ett systematiskt kvalitetsarbete följs upp och dokumenteras utifrån analysen 
för att utveckla arbetet. All personal har ökat förståelsen för analysbegreppet 
men det finns dock fortfarande brister i att kontinuerligt fylla i dokumenten. 
Personalen är bra på att reflektera, vi upplever att viss personal behöver 
fortsätta att fördjupa sin analytiska förmåga. Vissa analyser enkla och saknar 
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djup, det saknas ibland en analys av hur de har kommit fram till resultaten och 
åtgärderna. Rektor behöver säkerställa att personalen får bra förutsättningar 
när det gäller att analysera undervisningen, bland annat genom analysstöd samt 
att bli bättre på att ge feedback. Personalen ska även fortsättningsvis ges mer 
möjlighet till fortbildning utifrån sina yrkesroller. 

Vi ser att lokaler och gårdar inte är anpassade efter barnens förutsättningar och 
behov. Dessa lärmiljöer behöver vi fortsätta att se över. 

4. Planerade åtgärder 

4.1. Mål och åtgärder för läsår 2022/2023 

Utifrån resultat och analys från utvärderingarna ”Utvärdering av utbildningen” 
har vi kommit fram till att vi ska fortsätta att arbeta utifrån ”Örebromodellen - för 
en jämlik förskola”. Vi kommer fortsätta med detta projektinriktade arbetssätt 
med utgångspunkt ur läroplanens uppdrag och mål, med ett gemensamt 
fokusområde på rektorsområdet. Vi ska påbörja temaområde – ”Kommunikation” 
som till stor del handlar om hur vi samtalar och samspelar med varandra på 
förskolan. Barnen ska få möjlighet att uppleva kommunikation utifrån olika 
perspektiv. Planering av undervisning sker utifrån ett normkreativ- och 
jämlikhetsperspektiv. Vi behöver fortsätta arbetet med barns språkutveckling 
med fokus på barn med annat modersmål än svenska.  

Vi kommer även fortsätta med kollegiala lärprocesser där vi i nätverksgrupper 
kommer att ha fortbildning för personalen i ämnen som jämställdhet, 
demokratiuppdraget, barns språkutveckling samt sitt eget bemötande och 
kommunikation.  

Rektor kommer genom schemaläggning, ge förutsättning för personalen för 
nätverksträffar, planering och reflektion hos personalen – framför allt för 
förskollärarna, som ansvarar för undervisningen.  
Utvecklingspedagogen kommer fortsättningsvis att hålla i nätverksträffar, vi 
kommer även att starta upp en arbetsgrupp med fokus på språkutveckling som 
ska få kompetensutveckling i ämnet, dessa pedagoger har sedan i uppgift att 
sprida kunskapen vidare i arbetslagen. 
 
4.1.1. Jämställdhet    

Mål:  
”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och 
möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att 
motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande.” 
(Lpfö -18, s. 7) 

 
o Aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv samt utveckla normer och 

förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen. 
o Självständiga barn som tror på och utvecklar sin förmåga.  
o Värna om allas lika värde. Alla barn får samma möjligheter på lika villkor. 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Alla pedagoger medvetet och aktivt arbetar utifrån ett normkreativt 
förhållningssätt. 
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 Personalen är väl införstådda i diskrimineringsgrunderna (där begreppet kön 
ingår) och vet hur de systematiskt arbetar med främjande och förebyggande 
arbete. 

 Utbildningen präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt. 

 Alla barn får utvecklas utan begränsade normer och förväntningar. 
 
Aktivitet: Vi avser att… 

- Fortsätta att utveckla vår kunskap kring diskrimineringsgrunderna och normer i 
olika kollegiala forum, som nätverksgrupper, reflektion i arbetslag och APT. 
 

- Göra vårdnadshavare delaktiga i arbetet med det gemensamma temaområdet 
”Kommunikation” genom föräldramöten, den vardagliga kontakten med 
vårdnadshavare samt dokumentation och information på InfoMentor. 

- Utveckla lärmiljöer, inne som ute, genom att vara normmedvetna i inköp av 
material och leksaker. Vi kommer även att utgå från ett normkreativt perspektiv 
då vi utformar våra lärmiljöer så att den inkluderar och tilltalar alla barn oavsett 
kön. 

- Att utgå från ett normkreativt perspektiv när vi planerar 
undervisning/aktiviteter med barnen samt uppmuntra barnen att prova nya 
aktiviteter och lekar.  

- Barnen får göra samarbetsövningar, aktiviteter och utmaningar, vi kommer att 
uppmärksamma att vi kan hjälpa varandra genom att vi är olika, har olika 
egenskaper och kan olika saker. Vi kommer att framhäva olikheter som positiva 
egenskaper. 

- Samtala om känslor och sträva efter att öka barnens medvetenhet kring sina egna 
känslor. Vi kommer även att uppmärksamma att känslor ser olika ut hos olika 
människor.  

- Att tilltala och bemöta alla barn på samma sätt oavsett kön samt bekräfta alla 
barn utifrån dess olika egenskaper och förmågor på ett positivt sätt.  

Utvärdering/uppföljning av mål: 
 Observation i barngrupp – utifrån ett normkreativt perspektiv.  
 Dokumentation med bilder och text på avledningarna. Barnens lärprocesser 

dokumenteras i InfoMentor. 
 Vi ger varandra konstruktiv feedback. 
 Vi använder oss av reflektionsunderlaget (Ur: ”Likvärdig förskola”, Kumla 

Kommun) på den gemensamma avdelningsreflektionen. 
 Vi arbetar systematiskt utifrån förskolans trygghetsplan. 
 Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
 Vi gör en självvärdering av förskolans arbete med jämställdhet på våren som vi 

följer upp och ser vad vi behöver utveckla ytterligare.  
 Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
verksamhet i dokumentet ”Utvärdering av utbildningen” där vi följer upp vad vi 
genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare. 
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4.1.2. Barninflytande och studiero 

Mål:  
”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som 
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 
barnen ska få kännedom om sina rättigheter.” (Lpfö -18, s. 5) 
 

o Arbeta för att ge barnen ökad förståelse för demokratiska principer och förmåga 
att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

o Att barnen får ökad kunskap kring sina rättigheter och barnkonventionen. 
 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Personalen har grundläggande kunskap i barnkonventionen och 
demokratiuppdraget samt medvetet och aktivt arbetar med demokrati och 
rättigheter i utbildningen. 

 Barnen har utvecklat medvetenhet om deras rätt att påverka och bestämma över 
sin vardag.  

 Barnen vet vad barnkonventionen är och vad den står för.  
 
Aktivitet: Vi avser att… 

- Arbeta utifrån ett lågaffektivt arbetssätt, vara närvarande, härvarande, nyfikna 
pedagoger.   

- Undervisa barnen i demokrati och vad det innebär på förskolan. Barnen får 
möjlighet att utveckla förståelsen av att vara en del av ett sammanhang, en grupp.  

- Utveckla vår medvetenhet och kunskap i att se barninflytande ur olika 
perspektiv, gruppens och individens, samt få en ökad kunskap i förskolans 
demokratiuppdrag. Detta ska ske i olika kollegiala forum, som nätverksgrupper, 
reflektion i arbetslag och APT.  
 

- Barnen får möjlighet att öka kunskapen om sitt individuella inflytande samt ökad 
kunskap om barns rättigheter, utifrån Barnkonventionen. 

- Tillvarata barnens nyfikenhet kring demokrati och följa barnens upptäckande 
och upptäcka tillsammans med barnen.  

- Alla barn ges möjlighet att göra sig hörda och bli lyssnade på. 

- Inkludera barnen i högre utsträckning gällande delaktighet i utvärderingen av 
utbildningen. Vi ska fortsätta att ställa öppna frågor och reflektera tillsammans 
med barnen.  

Utvärdering/uppföljning av mål: 
- Observation i barngrupp – utifrån ett normkreativt perspektiv.  
- Dokumentation med bilder och text på avledningarna. Barnens lärprocesser 

dokumenteras i InfoMentor. 
- Vi använder oss av reflektionsunderlaget (Ur: ”Likvärdig förskola”, Kumla 

Kommun) på den gemensamma avdelningsreflektionen. 
- Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
- Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
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verksamhet i dokumentet ” Utvärdering av utbildningen” där vi följer upp vad vi 
genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare. 
 
4.1.3. Undervisningens kvalitet - språkutveckling 

Mål:  
”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. 
Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens 
språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras 
nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.”  (Lpfö -18, s. 8) 
 

”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet.” (Barnkonventionen, Artikel 12) 
 

o Visa att alla språk är lika värdefulla.  
o Uppmärksamma alla barns språk. 
o Ge alla barn förutsättning till språkutveckling. 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Personalen har en positiv och nyfiken inställning till barnens språk. 
 Personalen vidgar sitt synsätt, lyssnar och utbyter tankar och erfarenheter med 

både barn och vårdnadshavare.  
 Barnen har utvecklat sitt språk och upplever att de blir lyssnade på – att deras 

åsikter och känslor är viktiga.  
 
Aktivitet: Vi avser att… 

- Arbeta med temaområdet ”Kommunikation”.  Undervisa barnen i kommunikation 
och vad det innebär ur olika perspektiv. Barnen får möjlighet att utveckla 
förståelsen av att kunna kommunicera med andra och bli bekräftad utifrån sitt 
eget sätt att kommunicera.  

- Arbeta med digitala verktyg, bland annat Polyglutt, för att stimulera barnens 
språkutveckling. 

- Arbeta med olika berättelser genom bilder och texter i olika medier, såväl digitala 
som andra. Uppmuntra barnen att tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

- Skapa så många meningsfulla sammanhang som möjligt som ger möjlighet till 
språkande och samspel. 
 

- Se över de pedagogiska miljöerna och reflektera över exempelvis böcker, bilder, 
musik och annat material som vi erbjuder utifrån ett språkutvecklingsperspektiv. 
 

- Vi ställer öppna frågor och följdfrågor samt ger barnen tanketid och talutrymme. 
 

- Vi ska omge barnen med ord, stödtecken och bildstöd i många sammanhang. Vi 
benämner och beskriver föremål och ger på så sätt barnen ett utökat ordförråd. 
 

- Vi leker med ord med hjälp av sång, rim, ramsor och uppmuntrar barnen till 
språklekar. 

 
- Vi arbetar med praxisalfabetet med de äldre barnen för ökad förståelse för 

bokstävernas olika ljud. 
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- Vi lyssnar aktivt på vad barnen kommunicerar och uppmuntrar dem att aktivt 
lyssna på varandra. 

 

- Gällande barn med annat modersmål lär vi oss några ord på barnets språk eller 
tecken på teckenspråk, till exempel hälsningsfraser eller andra ord som är viktiga 
för barnet. 
 
Utvärdering/uppföljning av mål: 

- Observation i barngrupp – utifrån ett språkutvecklingsperspektiv.  
- Dokumentation med bilder och text på avledningarna. Barnens lärprocesser 

dokumenteras i InfoMentor. 
- Vi använder oss av reflektionsunderlaget (Ur: ”Likvärdig förskola”, Kumla 

Kommun) på den gemensamma avdelningsreflektionen. 
- Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
- Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
verksamhet i dokumentet ” Utvärdering av utbildningen” där vi följer upp vad vi 
genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare. 

 
 
Verksamhetsplanen utvärderas i juni 2023 och revideras i augusti 2023. 

 
 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

 


