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1. Förskolan  

Förskolan har i dagsläget 62 inskrivna barn. Förskolan består av två avdelningar för de yngre barnen 
och två avdelningar för de äldre barnen. På Smedens förskola arbetar 13 pedagoger, fyra 
förskollärare och nio barnskötare. Förskolan har en stor gård som inbjuder till en utforskande och 
upptäckande lärmiljö. Smedens förskola ligger i utkanten av Kumla i området Kumlaby. I närområdet 
finns stora grönområden och flera lekplatser. 

2. Resultat för läsår 2018/2019 

Utifrån bedömningen av förskolans kvalitét och verksamhetsbesök 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. Pedagogerna uppmuntrar och hjälper barnen att hjälpa varandra genom att samarbeta.  

I dagsläget finns det fler barn med funktionsvariation och 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 spontan och 
planerad undervisning. 

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 som har ett annat modersmål ska kunna lyssna på 
berättelser på sitt eget språk.  

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.  

 



 
 

Naturvetenskapliga och tekniska förmågor 

Förskolan har arbetat med projektet Vatten där barnen bland annat fått utforska olika 
naturvetenskapliga fenomen samt lärt sig mycket om vattnets alla former, forskat kring olika fiskar 
samt andra djur som lever i vattnet, mm. 

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. 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, 
reflektionsväggar, reflektions underlag, mm. 

Utifrån föräldraenkäten kan man se följande resultat: 

På Smedens förskola fanns det 69 barn HT18/VT19. Endast 22 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 utvecklas utifrån sin egen förmåga,  
- att förskola stödjer barns språkutveckling samt 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 vårdnadshavare 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 förskolan stödjer barnets utveckling av kunskaper i matematik och teknik, 
- med möjligheten att ta del av förskolans trygghetsplan 
- förskolans miljö 

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 
psykosociala 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 bedrivits både spontant och planerat men pedagogerna har inte fört 
den pedagogiska dokumentationen kontinuerligt. Projektarbetet har bedrivits kontinuerligt på 
samtliga avdelningar under en termin. 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 vårdnadshavare behöver få mer insyn i verksamheten samt 
hjälp och vägledning var och hur man hittar våra styrdokument, planer, mm. Under övriga 
kommentar kan man också se att det finns en önskan om att pedagogerna delar upp sig mer när de 
är ute på den stora gården. 

 

3. Mål och åtgärder för läsår 2019/2020 

Förskolans uppdrag är att arbeta med samtliga 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 
verksamheten. 

2. Projektinriktat arbetssätt – planerad, 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 barngrupper och verksamhetens behov. 

 

 
3.1 Normer och värden 

 

Mål:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla empati, respekt och förståelse för allas lika 
värde. 

Målkriterier:  

Få en trygg barngrupp. 

        Aktivitet:  

 Planera aktiviteter, själva och tillsammans med barnen, som utvecklar empati, respekt och 
förståelse. 

 Reflektera i arbetslagen genom den pedagogiska dokumentationen. 

 Vara medvetet närvarande pedagoger som vägleder barnen. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje reflektionstillfälle diskuterar arbetslaget målet för att kunna planera fortsatt arbete. 

 Pedagogerna använder sig av pedagogisk 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 både det svenska språket och sitt modersmål, 
om barnet har ett annat modersmål än svenska. Vi ska medvetet arbeta med 
språkutveckling/flerspråkighet.  

Målkriterier:  

Att i vår pedagogiska dokumentation kunna se att barnens språk utvecklas utifrån barnens intressen 
och erfarenheter. Detta ska även vara synligt i lärmiljön. 

 

Aktivitet:  

 Arbeta projektinriktat. 

 Vara medvetet närvarande pedagoger. 

 All personal ska använda sig av pedagogisk dokumentation.  

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje reflektionstillfälle diskuterar arbetslaget målet för att kunna planera fortsatt arbete. 

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

 Arbetslaget ansvarar för målen, arbetssätt och utvärdering. 

 Målen utvärderas i januari 2020. 

 

 

3.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar 
och åsikter så att de kan påverka sin situation. 

 
Målkriterier:  

Barnen är delaktiga i skapandet av en stimulerande lärmiljö samt i diskussioner kring vilket material 
som fångar barnens intresse och nyfikenhet. 

Vi reflekterar och dokumenterar tillsammans med barnen.  Barns delaktighet och inflytande handlar 
inte om att låta barnen få fria händer, det handlar om att på ett demokratiskt sätt bestämma 
tillsammans. Det yttersta ansvaret ligger dock alltid hos pedagogen. 

Aktivitet:  

Detta sker när vi är medvetet närvarande pedagoger som: 



 
 

• lyssnar in barnen och försöker hjälpa dem vidare i leken/funderingen. 

• som låter barnen och deras tankar ta plats. 

• som använder oss av tankekartor, kameror, foton 

• har en tydlig uppstart/genomgång av projekt. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

• Vi utvärderar och vidare utvecklar projektet tillsammans med barnen, allteftersom deras intressen 
vidareutvecklas. Detta gör vi genom tankekartor, iPads, böcker, foton osv. 

• Arbetslaget ansvarar för målen, arbetssätt och utvärdering. 

• Målen utvärderas i januari 2020. 

 

3.4 Förskola och hem 

Mål:   

Skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan 
ska samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

Målkriterier:  

Vi har vårdnadshavare som känner sig trygga när barnen är hos oss. Vi har en öppen och nära 
relation där vårdnadshavarna känner sig delaktiga och får insyn i vår verksamhet. 

 

Aktivitet:  

• Vi har en daglig tamburkontakt med vårdnadshavare. 

•Vi erbjuder enskilda utvecklingssamtal, föräldramöten samt Drop-In fika. 

• Dokumentation och portfolio på InfoMentor samt pedagogisk dokumentation. 

• Vi mailar ut infobrev. 

• Vi bjuder in till luciafirande och sommarfest där vi umgås under lättsamma former. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Målen följs upp i december 2019 och utvärderas i juni 2020. 

 

 

 

 



 
 

3.5 Övergång och samverkan 

Mål:  

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för 
att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 

Målkriterier:  

Barnen och vårdnadshavarna känner trygghet samt pratar om övergången till 
förskoleklassen/fritidshemmet. 

Aktivitet: 

Vi följer kommunens handlingsplan för övergång mellan förskola-förskoleklass. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

Ta del av förskoleklassens utvärdering av övergång.  

Målen utvärderas i juni 2020. 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål:  

Varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande genom pedagogisk 
dokumentation. 

Målkriterier:  

Planering, dokumentation och reflektion utförs kontinuerligt. 

Aktivitet:  

• Genomföra individuella och gemensamma reflektioner varje vecka. 

• Alla pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation. 

• Reflektionsprotokoll används vid varje reflektionstillfälle. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

Målen utvärderas i december 2019 och i juni 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


