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1. Förskolan Malmen 

Malmens förskola ligger centralt i Kumla och har fem avdelningar, två småbarns avdelningar, en 
mellanavdelning och två storbarns avdelningar. Fyra avdelningar ligger i samma hus och en 
avdelning ligger i ett angränsande hus. Vi har 13 pedagoger som arbetar heltid, 2 pedagoger som 
arbetar 75% och en köksbiträde som arbetar 50% i köket. Ungefär hälften av pedagogerna är 
förskollärare och hälften barnskötare. Vi är en mångkulturell förskola. 

2. Resultat för läsår 2018/2019 

Utifrån bedömningen av förskolans kvalitét och verskamhetsbesök kan man se följande resultat: 

Normer och värden 

Arbetssättet präglas av ett normkritiskt förhållningssätt där man arbetar utifrån ICDP. Barnens 
styrkor lyfts och vuxna föregår som goda förebilder. Barnen ges utrymme att berätta och lyssna 
på andra. När det uppstår konflikter finns det vuxna i närheten och hjälper barnen med att hitta 
olika strategier vid konfliktlösningar. Pedagogerna lyfter barns olikheter som något positivt 
samt uppmärksammar hur man är bra på olika saker vilket hjälper barnen att förstå att vi är 
olika men lika bra. Pedaogerna uppmuntrar och hjälper barnen att hjälpa varandra genom att 
samarbeta.  

I dagsläget finns det fler barn med funktionsvariation och väldigt många barn med olika etniska 
bakgrund. Det är något som har varit en naturlig utgångspunkt att ha kontinuerliga reflektioner 
kring t ex funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet.  

Omsorg, utveckling och lärande 

Pedagogerna ser och bekräftar varje barn vilket skapar trygghet hos det enskilda barnet som i 
sin tur är grunden till att barnet ska kunna lära och utvecklas. I verksamheten sker både 
spontana och planerade aktiviteter. 

Språklig begreppsförmåga 

Högläsning bedrivs kontinuerligt och barn ges möjlighet att utveckla sitt språk genom dialoger 
och samspel mellan vuxna och barn. Barnen erbjuds olika material som t ex bokstavspärlor, eget 
tillverkade kort med ord och bild, mm. i syfte att väcka intresse för skriftspråket. För att möta 
gruppvariationen gällande språkutvecklingen använder pedagogerna även stödtecken i 
verksamheten. En del digitala appar används som t ex språkkistan, ABC raketen, spökbuss.  

Ugglo och Polyglutt har används i syfte att barnen ska kunna lyssna på berättelser på sitt eget 
språk. I barnens lärmiljöer finns bokstäver både på väggar och tak. Några avdelningar har tagit 
sig ett steg längre och ordnat ”skrivhörna” där barnen har möjlighet att laborera med 
skriftspråket. På vissa hyllor står det barnets namn på både svenska och modersmålet. 

Matematisk begreppsförmåga 

Pedagogerna använder riktiga matematiska begrepp. Barnen får möjlighet att med hjälp av olika 
material skapa mönster. I barngruppen jämförs det mesta som t ex storlek, längd, form, barnen 



 
 

får även para ihop olika saker, sortera, träna lika och olika, mm. Det ges även möjlighet att 
undersöka enklare matematiska problem och prova hitta olika lösningar. 

Naturvetenskapliga och tekniska förmågor 

Pedagogerna har tillsammans med barnen planterat olika grönsaker och undersökt kretsloppet 
från frö till ätbart. Man har även följt vissa växter, tittat på växternas delar och diskuterat vad 
växter behöver för att kunna växa. Sedan har man jämfört med vad människor behöver för att 
kunna växa och må bra. Avslutningsvis har man kunnat njuta av att äta grönsaker som man själv 
har planterat. 

Vardagsteknik används kontinuerligt som t ex öppna och stänga vattenkranar, klippa med sax, 
skruva av och på lock, dra upp och ner dragkedjor och liknande. Barnen bygger med olika 
material allt från torn till stora kojor. Ibland gör man ritningar på det som ska byggas. Målning 
med olika redskap som t ex gaffel, ekollon och svampar har också gjorts. 

Barns inflytande 

Pedagogerna utgår ifrån barnen och deras intressen när de planerar olika aktiviteter. De hjälper 
barnen att utveckla sin förmåga att vara medvetna och rädda om vår miljö. När det ska beställas 
material får barnen vara delaktiga. Barnen ges möjligheter att påverka sin vardag i förskolan, t 
ex det görs tankekartor med barnen för att fånga upp deras intressen och önskemål. 

Förskola – hem 

Det finns ett gott samarbete med hemmet. Varje dag sker det naturliga mötet i hallen i samband 
med lämning och hämtning. I samband med utvecklingssamtal och genom användandet av 
infomentor blir det möjlighet för vårdnadshavare att få inblick i förskolans undervisning och 
utbildning. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling  

sker genom dokumentation på tidslinjen i infomentor, enskild dokumentation, ipad, 
reflektionsvägg i lekrummet, reflektions underlag, stöd av ICDPs kartläggning om personalens 
samspel med barnen, mm. 

Utifrån föräldraenkäten kan man se följande resultat: 

På Malmens förskola fanns det 84 barn HT18/VT19. Endast 13 vårdnadshavare har svarat på 
föräldraenkäten som skickades ut i våras. Utifrån de svar som kommit in framkommer det att: 

De flesta vårdnadshavare är nöjda med 

- inskolningen,  
- hur barnets intresse, tankar och åsikter tas tillvara på förskolan,  
- att barnet ges möjlighet att uvecklas utifrån sin egen förmåga,  
- att förskola utvecklar barnets förmåga att samspela med andra barn,  
- att flickor och pojkar ges samma möjligheter,  
- att man har ett bra samtal med pedagoger om barnets utveckling,  
- att man får en bra återkoppling på barnets utveckling, 
- att vårdnashavare känner sig delaktig så mycket som de önskar, 



 
 

- att barnet trivs och känner sig tryggt på förskolan 
- att vårdnadshavaren känner sig trygg när barnet är i förskolan 

Ca 20% av de som svarade är inte helt nöjda med följande områden: 

- hur verksamheten fungerar i sin helhet 
- med möjligheten att ta del av förskolans trygghetsplan 
- förskolans miljö, upplever att den inte är stimulerande. 

 

2.1 Analys  

Utifrån resultatet kan man se att pedagogerna är närvarande i verksamheten och använder sig 
av ICDP, vägledande samspel. Det är ett samspelsprogram som syftar till att skapa och 
upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn. Programmet har som mål att 
främja de vuxnas psykosoiala kompetens i samspelet med barnet. En viktig utgångspunkt 
handlar om den vuxnes förhållningssätt gentemot barnet. Programmet har sin grund i FN:s 
barnkonvention. Samtliga pedagoger på förskolan är utbildade i ICDP. 

Undervisningen på förskolan har bedrivis både spontant och planerat men pedagogerna har inte 
fört den pedagogiska dokumentationen kontinuerligt. Projektarbetet har bedrivits kontinuerligt 
endast på några avdelningar. Vissa avdelningar har prioriterat bort projektarbete när det 
saknats personal. Detta har gjort att man inte klarat av att möta varje barn likvärdigt inom alla 
målområden. 

Utifrån föräldraenkäten kan man se att vårdnashavare behöver få mer insyn i verksamheten 
samt hjälp och vägledning var man hittar våra styrdokument, planer, mm. Under övriga 
kommentar kan man också se att det finns en önskan om att barnen ska få vistas i sina 
närmiljöer dvs. lämna förskolansgård och göra aktiviter i t ex lekparker, skogen, mm. 

 

3. Mål och åtgärder för läsår 19/20 

Förskolan har som uppdrag att arbeta med alla mål i Lpfö 18. Utifrån resultat och analys 
formuleras mätbara och tidsbestämda mål som syftar till verksamhetsutveckling samt hur 
denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.  

Utifrån resultat och analys ovan blir våra prioriterade mål för 2019/2020 
följande: 

1. Pedagogisk dokumentation – för att en dokumentation ska vara pedagogisk måste den 
ha reflekterats. Den hjälper oss att själv se samt kunna visa till vårdnadshavare vad som 
sker i verskamheten. 

2. Projektinriktat arbetssätt – planderad, målinriktad och målmedveten undervisning. 
3. Språkutveckling – med fokus på flerspråkighet 
4. Möjliggöra vårdnadshavaren mer insyn i verksamheten. 

Åtgärder:  



 
 

Tydligt ledarskap med tydliga mål. 

Respekten för varandra och tillit till varandra i alla sammanhang ska kontinuerligt utvecklas. 
Förskolan ska ta vara på de goda förutsättningarna som redan finns och utveckla och stärka 
gemenskapen i vuxengruppen samt samarbeta över gränserna. Samtliga pedagoger ska kunna se 
möjligheter i stället för hinder.  

Hela tiden arbeta målinriktat och medvetet för att skapa trygga grupper genom att t ex ha en 
samsyn på förskolan. Hur ser man på det kompetenta barnet? Dela in den stora gruppen i flera 
mindre grupper och hela tiden samarbeta över gränserna. 

Bedriva projektinriktat arbete på samtliga avdelningar och föra pedagogisk dokumentation som 
kontinuerligt analyseras, åtgärdas och följs upp. 

Se över lärmiljöer samt utveckla de utifrån bargrupper och verksamhetens behov. 

 
 

3.1 Normer och värden 
 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  

 Öppenhet och ansvarstagande 

 Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de människliga 
rättigheterna. 

 

Målkriterier 

 

 Barnen respekterar och lyssna på varandra. 

 Barnen samspelar och är hjälpsamma mot andra.  

 Barnen har förståelse för andra barns känslor.  

 Barnen visar sina känslor med hjälp av sitt språk, bild, tecken och kroppsspråk. 

 

        Aktivitet 

 Vi uppmärksammar att vi alla är olika och är bra på olika saker. 

 Vi pedagoger är förebilder för barnen vilket gör barnen förutsättningar för att 
lära sig respektera varandra. 

 Vi pedagoger lyfter fram och ger positiv bekräftelse på barns initiativ till 
positivt samspel, empatiska handlingar och hjälpsamhet mot andra.  

 Att skapa en demokratisk miljö där alla har lika värde oavsett vilken bakgrund, 
ålder, kön och etniska tillhörighet. 



 
 

 Vid konflikter tar vi tid att lyssna och hjälpa barnen att hitta strategier för att 
kunna lösa konflikter. 

 Vi pedagoger bemöter alla barn lika och barnen erbjuds samma möjligheter 
oavsett deras bakgrund. 

 Projektinriktat arbete   

 Använda digitala verktyg   

 Läsa böcker  

 

    Utvärdering/uppföljning av mål 

 Vid varje reflektionstillfälle diskuterar arbetslaget målet för att planera fortsätt arbete. 

 Pedagogerna använder sig av pedagogiskt dokumentation och observation som underlag 
för sin diskussion varje vecka. 

 Arbetslaget ansvarar för målen, arbetssätt och utvärdering. 

 Målen utvärderas i januari 2020. 

 

 

 
3.2 Omsorg, utveckling och lärande 
 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 Trygghet 

 Nyfikenhet och lust att leka och lära 

 Både det svenska språket och sitt modersmål. 

 

Målkriterier 

 När barnen blivit trygga i barngruppen och leker öppet tillsammans med de andra 
barnen och oss pedagoger. 

 Barnen visar intresse, nyfikenhet och lust att leka och lära  

 Barnen utvecklar språket och kan kommunicera med barn/pedagoger 

 Barnen visar intresse för skriftspråk och talspråk. 

 

Aktivitet 

 Lyhörda och närvarande pedagoger som arbetar både i små och stora grupper samt med  
enskilda barn 



 
 

 Pedagoger och barn upptäcker och utforskar tillsammans  

 Genom skapande verksamhet t ex lek, bild, rörelse, sång, musik,  saga, flanosaga och rim 
och ramsa ges barnens kreativitet plats. 

 Material och aktiviteter erbjuds och anpassas efter projekt och barnens intressen. 

 Arbeta med digitala verktyg som främjar både det svenska språket och modersmålet. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål 

 Pedagogerna reflekterar över den pedagogiska dokumentationen för att följa och främja 
barnens lärande och utveckling.  

 Arbetslaget ansvarar för målen, arbetssätt och utvärdering. 

 Målen utvärderas i januari 2020. 

 

3.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål 

Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att barnen kan påverka sin situation 
samt utveckla förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan 

 
Målkriterier 

 Vi har samtal både kroppsligt och verbalt 

 Vi ser hur barnen agerar i samtalssituationer 

 Vi reflekterar tillsammans med barnen. 

Aktivitet 

 Filma aktivitet, barngrupp eller pedagoger  

 Iaktta samtal i barns lek 

 Projektintiktat arbete 

 

Utvärdering/uppföljning av mål 

 Vi utvärderar och följer upp på avdelningsreflektionerna under året 

 Följs upp i december2019 och utvärderas i juni 2020 

 Hela arbetslaget ansvarar för att målen följs upp. 

 
 

 

 



 
 

3.4 Förskola och hem 

Mål 

Bli bättre på att ge vårdnadshavare insyn och delaktighet i verksamheten 

Målkriterier 

 Vi har engagerade vårdnadshavare  

 Vi har god vardaglig kontakt 

 Vårdnadshavare är nyfiken och ger återkoppling på verksamheten. 

 

Aktivitet 

 Vid uppföljningssamtal informerar vi vårdnadshavare om deras rättigheter och 
möjligheter att vara delaktiga i vår verksamhet. Vid utvecklingssamtal under våren får 
vårdnadshavare fylla i en enkät som handlar om deras möjligheter att påverka 
verksamheten. 

 Information om vårdnadshavares möjligheter och rättigheter gällande delaktighet i 
verksamheten vid uppföljningssamtal för 3-5 åringar och vid utvecklingssamtalet för 1-3 
åringar. 

 Möte för vårdnadshavare under hösten 

 Ge information via Infomentor. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål 

 Följs upp december 2019 och utvärderas juni 2020 

 

 

3.5 Övergång och samverkan 

Mål 

 Få en trygg övergång till förskoleklass. 

 Få en trygg övergång från småbarnsavdelningar till storbarnsavdelningar.  

Målkriterier 

 Vi startar 5-årsgrupp.  

 Startar samarbete mellan småbarns- och storbarnsavdelningar VT 2020 för de barn som 
ska över HT 2020. 

 Att barnen ska känna trygghet och samhörighet med varandra.  

 

Aktivitet 

 Återkommande träffar varje vecka med 5-åringar.  



 
 

 Yngre barnen som ska över till storbarnsavdelningar kommer att ha aktiviteter 
tillsammans med den nya gruppen. 

 En mall vid överinskolning som ska användas när vi vet vilka som går över. Detta 
bestäms den dagen då vi har barnplaceringsmötet.  

Utvärdering/uppföljning av mål 

 Utvärderas i juni 2020 av varje avdelning.  

 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål 
 Systematiskt och kontinuerligt analysera förskolans kvalité med hjälp av pedagogisk 

dokumentation 
 Dokumentera och följa varje barns utveckling via Infomentor 

 

Målkriterier 

 Pedagogisk dokumentation – att kontinuerligt dokumentera så vi kan utvärdera vår 
verksamhet.  

 Infomentor – få ett utökat användande av dokumentation och information i 
Infomentor.  

Aktivitet 

 Använda reflektionsmallar vid arbetslagsreflektion.  

 Genom att i första hand lägga ut information på Infomentor.  

 Fortsätta med att lägga in minst tre olika dokumentationer under höstterminen HT 2019 
på varje enskilt barn.  

 

Utvärdering/uppföljning av mål 

 Utvärderas av varje avdelning i dec 2019 samt juni 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


