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Förutsättningar 

Matildelunds förskola ligger i norra delen av Kumla. Förskolan har en 
arkitektritad innemiljö med lärmiljöer både på bottenvåning och ovanvåning via 
våra loft. Vi har en innegård som bildar en mötesplats från alla avdelningar samt 
en stor utegård som bjuder in till kreativ lek utomhus.  

Från hösten 2021 slås Matildelunds förskola samman med Skogstorps förskola 
och bildar Matildelunds förskola. En förskollärare, två barnskötare och 15 barn i 
åldrarna 1–5 år från Skogstorps förskola ansluter till förskolan.   

Förskolan består av två avdelningar, Lejonkulan och vargavrån med ca 75 barn i 
åldrarna 1–5 år. Vi arbetar i storarbetslag och på varje avdelning är barnen 
uppdelade i två mindre hemvister. Lejonkulan har barn 3–5 år fördelade på Lejon 
och Lodjur. Vargavrån har barn födda 1–3 år på rävar och barn födda 1–5 år på 
vargar. På förskolan arbetar fem förskollärare och nio barnskötare.  

Förskolan arbetar utifrån projektinriktat arbetssätt. Det innebär ett arbetssätt 
som bygger på gemensamt experimenterande och utforskande – där barn och 
pedagoger formulerar en frågeställning innan de söker lösningar. Arbetssättet 
utgår från barnens tidigare erfarenheter, intressen, behov och åsikter och 
förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.  

Förskolan har två utvecklingspedagog som är med i rektors ledningsgrupp och 
driver förskolans utbildning framåt samt två digitalstödjare som tillsammans 
med rektor och pedagoger driver digitaliseringsarbetet på förskolan. Förskolan 
leds av rektor Lisa Lundberg.  

Resultat Matildelunds förskola  

Under verksamhetsåret 2020–2021 har arbetet på förskolan utgått från tre 
prioriterade mål: jämställdhet, barns inflytande/studiero och undervisningens 
kvalitet som fastslagits från förvaltningen för livslångt lärande.   

Jämställdhet 
Förskolans mål inom jämställdhet har under året varit att vara goda förebilder 
som gör medvetna material- och litteraturval i våra lärmiljöer, väver in artiklar 
från Barnkonventionen i våra projekt och ger barnen möjlighet att utveckla sin 
egen identitet och känna sig trygg i den för att kunna sätta sig in i andras 
situationer. 
 
Undervisningen på förskolan utgår från förskolans läroplan och sker genom 
planerade och spontana aktiviteter. Vi lyfter varandras likheter och olikheter till 
viss del och uppmuntrar barnen att våga prova och undersöka i ett lärande 
syfte. Alla barn erbjuds samma möjligheter och vi har en medvetenhet i hur vi 
pratar med barnen utifrån genusperspektivet. Vi strävar alltid mot att ha barnen i 
fokus. Flera avdelningar har under året arbetat med ”Kompisböcker” tillsammans 
med maskotarna Igelkott och Kanin, som ett led i arbetet kring 
Barnkonventionen. Aktiva och medvetna val görs kring vår lärmiljö och material. 
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Litteratur, så väl fysisk som digital, har varit en viktig del i jämställdhetsarbetet 
hos oss, vilket flera av avdelningarna också lyfter fram. Vi kan dock se ett minskat 
utbud av fysiska böcker under året vilket försvårat att medvetet kunna göra val 
av litteratur i den mån vi önskat.        

Förskolan har under året arbetat för att alla vårdnadshavare ska känna till vårt 
trygghetsarbete. Nya familjer har vid inskolning fått ta del av vår Plan mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi kan dock se i den 
föräldraenkät som gick ut under våren att vårdnadshavare önskar mer 
information kring vårt trygghetsarbete. Avdelningarna på förskolan har kommit 
olika långt med det systematiska trygghetsarbetet. Alla avdelningar gör 
regelbundna observationer, trygghetsvandringar eller trygghetsintervjuer, men 
flertalet avdelningar uttrycker en önskan om att öka kontinuiteten i arbetet. 
Samtal förs dagligen med barnen kring hur vi är mot varandra för att kunna ge 
barnen verktyg i konflikthantering. Alla avdelningar har under året fått 
handledning av förskolans stödteam och getts möjlighet att prata kring arbetssätt 
och flera avdelningar arbetar utifrån lågaffektivt bemötande.  

Barns inflytande/studiero  
Förskolans mål inom barns inflytande/studiero har varit att låta barnen ha 
inflytande i utformningen av förskolans lärmiljöer, att materialet ska finnas 
tillgängligt för alla samt att alla barn ska ges tid och möjlighet till att ställa 
hypoteser, reflektera och undersöka utifrån frågeställning samt reflektera kring 
aktivitet och dokumentation.  

Lärmiljöer är genomtänkta och föränderliga och vi strävar efter att forma 
lärmiljöerna efter barnens intresse och behov. Flera avdelningar gör regelbundna 
observationer och har samtal med barnen regelbundet som ett underlag i 
utformningen. Pedagogerna har även vid arbetsplatsträffar, kup-dagar och 
handledning fått möjlighet att reflektera över förskolans lärmiljöer. 
Avdelningarna erbjuder varierat material anpassat efter barngruppen. Till viss 
del är materialet tillgängligt för barnen genom bland annat bilder eller 
aktivitetstavlor.  

På förskolan arbetar vi i mindre grupper under större delen av 
dagen där undervisningens innehåll till viss del är målstyrd. Undersökandet 
och utforskandet pågår dagligen, men vi ser att avdelningarna kommit olika långt 
i projektarbetet utifrån vilken möjlighet barnen ges att ställa hypoteser, 
reflektera, problematisera och delta i utformandet av dokumentationer.    

Undervisningens kvalitet 
Förskolans mål inom undervisningens kvalitet har varit att fortsätta det 
påbörjade arbetet kring Hållbar utveckling och att låta pedagogerna fördjupa sin 
kunskap inom ämnet genom nätverksgrupper tillsammans med kollegor utifrån 
dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet, där förvaltningens 
prioriterade mål vävs in. Våra lärmiljöer ligger till grund för undervisningens 
kvalitet och där har målet varit att skapa en likvärdighet på förskolan genom att 
skapa ett gemensamt dokument ”Matildelunds pedagogiska basmiljöer”. Varje 
avdelning ska erbjuda barnen en rolleksmiljö, en litteraturmiljö och en bygg- och 
konstruktionsmiljö.  
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Nätverk har genomförts under året. Samtalen har varit givande och inspirerande 
och pedagoger uttrycker att de ökat sin kunskap och medvetenhet kring hållbar 
utveckling och vad det kan vara i förskolan med utgångspunkt från social-, 
ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.  

Förskolan har till viss del påbörjat arbetet kring hållbara miljöer och 
dokumentationer för att synliggöra förändringsprocesserna i rummen har gjorts 
av flertalet avdelningar. Det gemensamma dokumentet ”Matildelunds 
pedagogiska basmiljöer” har påbörjats.  Alla avdelningar erbjuder en bygg- och 
konstruktionsmiljö, en litteraturmiljö och en rolleksmiljö och material och 
utformning av respektive lärmiljö skiljer sig beroende på barngruppens intresse 
och behov. 

Flera avdelningar har vävt in hållbar utveckling i sina projekt. En stor del av 
utbildningen och undervisningen sker utomhus på gården och till viss del i 
förskolans närmiljö. Till viss del görs kopplingar i dokumentationer till våra 
prioriterade mål jämställdhet, barns inflytande/studiero och undervisningens 
kvalitet. Vi väver in matematik och naturvetenskap i vår undervisning, men 
utvärderingar visar att vi mer behöver utveckla hur vi erbjuder alla barn 
språkutveckling oavsett kulturell bakgrund samt hur vi kan väva in digitala 
verktyg i den befintliga undervisningen. 

Pedagogerna har under året haft egen planering- och dokumentationstid samt 
reflektionstid i arbetslaget, men dock inte i den utsträckning vi önskat. På 
reflektionstiden har vi till viss del analyserat vårt arbete med barnen, vad vi gjort, 
vad som intresserar och hur vi ska ta oss vidare. Vi har använt oss av det 
pedagogiska året som stödmaterial för att underlätta vårt systematiska 
kvalitetsarbete: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och Hur blev 
det? Arbetslagen har under året arbetet parallellt med en projektmapp, där 
dokumentationer och reflektioner samlats. Projektmappen har gjort det möjligt 
att kunna följa gruppens lärande och synliggöra våra pedagogiska val, syften och 
analyser.    

Föräldraenkät 
På vårterminen delades en föräldraenkät ut till vårdnadshavare med barn födda 
2016 och 2018. Enkäten visar att vårdnadshavare känner sig mycket nöjda med 
den inskolning som erbjudits och upplever att deras barn trivs på förskolan och 
ges samma möjligheter oavsett kön. Vårdnadshavare är trygga att lämna sina 
barn hos oss och upplever att förskolans bemötande mot både barn och 
vårdnadshavare är bra. De upplever att förskolan stödjer barnens 
språkutveckling inom det svenska språket men är osäkra på hur förskolan 
arbetar med barns språkutveckling inom annat modersmål. 
Vårdnadshavare uttrycker en önskan av större delaktighet och inflytande i 
verksamheten, genom bland annat erbjudande av utvecklingssamtal och 
föräldramöte samt bättre återkoppling i den dagliga kontakten. Trygghetsarbetet 
som bedrivs på förskolan är inte känt för vårdnadshavare.   
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Kvalitetsenkät till pedagogerna 
Under vårterminen delades en enkät ut till pedagogerna på förskolan, tyvärr med 
låg svarsfrekvens. Pedagogerna bedömer förskolans arbete kring jämställdhet 
som ganska bra, där pojkar och flickor ges samma förutsättningar och utrymme.  
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Förskolan erbjuder en rolig verksamhet med positiv stämning och barnen som 
vistas hos oss verkar trivas bra. Förskolan erbjuder till viss del stimulerande 
lärmiljöer, där lärande aktiviteter ingår i vardagen. Flera pedagoger uttrycker en 
god nivå på undervisningen inom barns språkutveckling, men menar att kunskap 
och arbete kring flerspråkighet och modersmålsundervisning kan bli 
bättre. Arbetet kring digitalisering har påbörjats. Konflikter bland barnen 
förebyggs i hög utsträckning och diskussioner om begreppet kränkande 
behandling har gjorts under året.     

Pedagogerna känner att de kan vara med och påverka verksamheten och att 
de upplever sig betydelsefulla för arbetsplatsen. De upplever att det systematiska 
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kvalitetsarbetet ger resultat och kan till viss del användas som ett stöd i fortsatt 
arbete kring analys och planerade åtgärder. Pedagogerna önskar dock att 
behovet av kompetensutveckling utvärderas mer.   

Digitaliseringsenkät till pedagogerna 
Under höstterminen delades en digitaliseringsenkät ut till pedagogerna. Enkäten 
visar att användningen av datorer, Ipads och andra digitala verktyg gör 
undervisningen effektivare till stora delar och underlättar pedagogernas dagliga 
arbete. Enkäten visar dock en spridning mellan pedagogerna, hur stor effekt den 
digitala undervisningen har på barnens utveckling.  Till viss del används de 
digitala verktygen för att prova nya undervisningsmetoder och erfarenhetsutbyte 
och digitalt undervisningsmaterial delges kollegor emellan till viss del på 
förskolan.   

 

 

Återkommande tekniska problem upplevs hos många som problem med teknisk 
utrustning och nätverk/uppkoppling, men pedagogerna vet var de ska vända sig 
för support.    
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Resultat Skogstorps förskola 

Förskolans resultat utgår från följande framtagna mål:  

Jämställdhet 
# Förskolan ska aktivt arbeta med likvärdigt (inte likadant) bemötande utifrån 
varje barns behov och inte utifrån kön, viktigt att uppmärksamma pedagogernas 
beteenden och påminna varandra.  
 
# Förskolan ska aktivt kartlägga miljöer och rum för att säkerställa att alla rum är 
tillgängliga för alla barn. 
 
# Barnen benämns med namn, inte kön (t.ex. ”tjejerna ska gå till…”). 
 
# Låna böcker som behandlar ämnet och är normbrytande, samt ge barnen 
möjlighet att reflektera över sina upplevelser. 
 

Barns inflytande och studiero 
# Förskolan ska i största möjliga utsträckning ha tillåtande miljöer där barnen 
inte behöver be om hjälp att kunna använda eller få tillgång till ett material. 

# Förskolan ska arbeta för att skapa så få bryt som möjligt under dagen för att ge 
barnen möjlighet att utveckla sin lek eller vara kvar i en aktivitet så länge som 
möjligt. 

# Förskolan ska arbeta aktivt med att förändra miljöer utifrån barnens intressen 
genom att fotografera miljöer, observera barnen, låta dem kombinera material 
och skapa miljöer efter hur barnen använder materialen. 

# Förskolan ska arbeta aktivt med demokratiuppdraget genom att skapa forum 
där alla barn kan uttrycka sina tankar och vara med och påverka sin vardag på 
förskolan. 

Undervisningens kvalitet 
# Alla arbetslag ska använda ett strukturerat arbetsmaterial som är känt av alla 
pedagoger och med en grundplanering som lätt kan följas av alla och inte är 
personbunden, och samtidigt skapa utrymme för flexibilitet och spontanitet så att 
barnens tankar, idéer och intresseriktningar kan tas tillvara 

# Förskolan ska arbeta aktivt med olika inlärningsstrategier och uttryckssätt för 
att göra undervisningen tillgänglig för alla barn och ge barnen tid att utforska, 
undersöka och genomföra själva 

# Förskolan ska arbeta för att säkerställa att det material som används i 
undervisningen har grund i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet 

# Arbetssätt och innehåll i undervisningen ska ha sin grund i läroplansmålen 
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# Alla arbetslag ska använda förvaltningens gemensamma reflektionsprotokoll 
och underlagen för utvärdering av verksamheten för att säkerställa att 
kunskapsinhämtning sker. 

I arbetet med de prioriterade målen har avdelningarna på olika sätt beroende på 
barnens ålder och intressen planerat för och genomfört projekt och aktiviteter 
med utgångspunkt i undervisningsmaterialet Väpplarna. Pedagogerna påtalar 
vikten av att ha en planering och en struktur i undervisningen, men också vikten 
av förmågan att vara flexibel i sin planering och fånga upp barns spontana idéer 
och tankeriktningar, och vara kvar i ett projekt så länge som behövs. Även vikten 
av att ha en planering som kan genomföras av alla pedagoger och inte är 
personberoende är en punkt som tas upp av pedagogerna. 

Ett verktyg i arbetet med jämställdhet har varit litteratur både i bokform och i 
form av inläsningstjänsten Polyglutt. Eftersom förskolan har jämförelsevis få 
barn med annat modersmål än svenska har Polyglutt varit ett sätt att både låta 
barn höra sitt modersmål i förskolan, men också att synliggöra för alla barn att 
både tal- och skriftspråk låter och ser olika ut beroende på var i världen man bor 
eller kommer ifrån. Det arbetet kan dock utvecklas enligt pedagogernas egen 
bedömning. 

Under året har en stor del av verksamheten fått flyttas utomhus på grund av den 
rådande situationen med Covid-19, vilket ställt nya krav på pedagogerna att 
skapa undervisningsmiljöer ute. 

Nätverksträffar har tidigare bedrivits i tvärgrupper med en annan 
tvåavdelningsförskola där utvecklingspedagogerna varit samtalsledare. Dessa 
har dock uteblivit under året, dels på grund av restriktionerna runt covid-19, 
men också på grund av att flytten till Matildelund tagit mycket tid i anspråk. 

Alla arbetslag har haft tillfällen till handledning av förskolans stödteam, men 
under året har några tillfällen ställts in till följd av situationen med Covid-19. 

Föräldraenkät 
På föräldraenkäten har förskolan överlag mycket bra resultat även om 
svarsfrekvensen tyvärr var låg i år. Vårdnadshavarna upplever att deras barn är 
trygga på förskolan, de känner sig själva trygga när deras barn vistas på förskolan 
och samtliga upplever att såväl de själva som barnen blir väl bemötta av 
pedagogerna. Trots det vet en övervägande del av vårdnadshavarna inte hur 
trygghetsarbetet på förskolan ser ut.  Föräldraenkäten visar också att 
vårdnadshavarna tycker att barnen får gott stöd i utvecklingen av samspel med 
andra och sin språkutveckling på svenska, medan många är osäkra på hur 
förskolan arbetar för att stödja barns språkutveckling på respektive modersmål. 

Kvalitetsenkäten 
Under våren 2021 genomfördes också en enkät för pedagogerna gällande 
förskolans kvalitet. Tyvärr hade den mycket låg svarsfrekvens, vilket kan 
förklaras med hög sjukfrånvaro under den perioden. Även den visar att förskolan 
behöver utveckla arbetet med andra språk än svenska som modersmål och göra 
dessa till en del av undervisningen i vardagen, samt öka pedagogernas kunskaper 
om flerspråkiga barns språkutveckling på modersmålet. Vidare kan utläsas att 
pedagogerna anser att förskolan lyckas väl med arbetet när det gäller 
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kunskapsmålen, allas lika värde och jämställdhet men att arbetet med samsyn för 
all personal i dessa frågor kan utvecklas ytterligare. Alla svarande anser att de 
har mycket stora eller ganska stora möjligheter att påverka förskolans 
verksamhet och att rektor har mycket god eller god kännedom om förskolans 
arbetssätt och utmaningar. 

Sammanfattande analys Matildelunds förskola 

Bedömningen och resultatet på förskolan visar att våra uppsatta mål från förra 
året delvis är uppnådda. Som ett stöd i vårt systematiska kvalitetsarbete har alla 
avdelningar använt sig av vårt Pedagogiska år sedan ett år tillbaka. Arbetet är 
påbörjat, men utvärderingar och kvalitetsenkät gjorda av pedagoger visar att vi 
inte helt hittat kontinuitet i arbetet utifrån resultat, analys och planerade 
åtgärder. Det blir också synligt då vi till viss del kunnat hålla levande projekt med 
barnens nyfikenhetsfrågor i fokus. Reflektioner, nätverk och observationer har 
gjorts till viss del, då årets pandemi inneburit prioriteringar. Gemensamt 
förhållningssätt har lyfts på arbetsplatsträffar och reflektioner, vilket varit 
framgångsrikt i mötet med barnen då vi alltid strävar efter att ge varje individ 
samma möjligheter på förskolan.  

Arbetet med jämställdhet är en del i arbetet med social hållbarhet, vilket har tagit 
olika utgångspunkt på avdelningarna beroende på barngrupp. Artiklar från 
barnkonventionen har lyfts konkret på fåtal avdelningar, men har inte blivit 
synligt på hela förskolan. Nätverk kring hållbar utveckling – social hållbarhet, har 
hållits bland pedagogerna men inte kring barnkonventionens artiklar och inte 
kring jämställdhet som begrepp. Pedagogernas egen kunskap spelar in i 
resultatet. I den kvalitetsenkät som pedagogerna har svarat på under året blir det 
synligt att upplevelsen är att förskolans jämställdhetsarbete är bra och att vi 
lyckas ganska bra med att motverka stereotypa föreställningar om kön.     

Alla avdelningar lyfter vikten av att ha genomtänkta lärmiljöer utifrån barnens 
intresse och behov. En del i att medvetenheten kring lärmiljöerna har ökat finns i 
våra återkommande samtal på arbetsplatsträffar samt vid reflektionstillfällen. 
Den lärmiljömapp som skapades inför året har också underlättat i det pågående 
arbetet. Mycket av förskolans undervisning har under året genomförts utomhus 
för att minimera en eventuell smittspridning. Det har gjort att materialet som 
erbjudits inomhus visat sig endast till viss del vara tillgängligt för alla barn.       

Förskolan har under året haft som mål att öka inblicken i förskolans 
trygghetsarbete och vår plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling delades ut vid inskolning och dokumentet lades ut via vår 
lärplattform InfoMentor. Tyvärr visar föräldraenkät att trygghetsarbetet fortsatt 
inte är så tydligt som önskat. Materialet som används i vårt trygghetsarbete har 
varit omfattande, vilket inneburit svårigheter i att hitta kontinuitet i arbetet och 
dess dokumentation. Planen har inte kunnat presenteras djupare från förskolans 
håll då vi inte genomfört fysiskt föräldramöte på grund av årets restriktioner. Vi 
ser att det försvårat i en del frågor då det pågående arbetet också finns synligt i 
form av väggdokumentationer på avdelningarna och blir mer lättillgängligt på 
plats än via dokumentationen på InfoMentor.  
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Förskolan har strävat mot ett projektinriktat arbetssätt under året och 
dokumentation och reflektion har till viss del genomförts regelbundet. Vi kan se 
att på grund av pandemin och den ökade utomhusverksamheten som varit, har 
dokumentation och reflektion inte genomförts tillsammans med barnen i den 
mån som vi önskat och prioriteringar har behövt göras.   

Undervisningens kvalitet håller en god nivå utifrån pedagogernas bedömning, 
vilket också bekräftas i föräldraenkät och pedagogernas kvalitetsenkät. Barnens 
lärande utgår från läroplanen på alla avdelningar, men gemensamt för förskolan 
är att arbetet kring flerspråkighet och modersmålsundervisning kan bli bättre. 
Pedagoger uttrycker i kvalitetsenkät, brist på egen kunskap i ämnet vilket är en 
viktig faktor och har stor betydelse. Förskolan har få barn med annan kulturell 
bakgrund, vilket kan vara en annan anledning till att flerspråkigheten inte blir 
synlig i stor utsträckning.  

Ett önskemål från pedagogerna var att fördjupa sig inom begreppet hållbar 
utveckling. Nätverk har genomförts och pedagogerna har haft egen 
dokumentationstid och reflektionstid i arbetslag i den mån det har fungerat. 
Trots få nätverk kan vi se att pedagogerna ökat sin kunskap och många 
avdelningar har haft projekt med hållbar utveckling där naturen fått vara i fokus 
och social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet varit en tydlig del.  

Föräldraenkätetens resultat visar en positiv bild av förskolan. Dialogen förskola 
och hem är viktig för oss. Året har inneburit andra förutsättningar och de dagliga 
samtalen har varit än mer viktiga då vårdnadshavare inte vistats inne på 
avdelningarna bland miljöer och dokumentationer. Tydliga rutiner finns och till 
viss del regelbunden dokumentation och information på InfoMentor bidrar till 
det goda resultatet. Vår önskan om ytterligare kunskaper inom 
jämställdhetsbegreppet blir till viss del bekräftad i föräldraenkäten då flertalet 
vårdnadshavare uttrycker att de inte kan svara på frågan om pojkar och flickor 
ges samma möjligheter på förskolan.  

Vårdnadshavare känner trygghet och trivsel på förskolan, men önskar mer 
delaktighet och inflytande i vår utbildning. Anledningen till det kan också kopplas 
till att besöken inne i förskolans lokaler inte varit möjliga och fysiska forum som 
föräldramöte och utvecklingssamtal har inte kunnat genomföras tillsammans 
med alla vårdnadshavare på det sätt som vi vill och värdesätter. Detta bekräftas i 
föräldraenkäten där flertalet menar att de tar del av information på InfoMentor 
till stor del, samtidigt som de önskar större möjlighet till delaktighet och 
inflytande.  

Digitaliseringsarbetet har påbörjats på förskolan. Pedagoger upplever att de 
digitala verktygen gör undervisningen bättre till viss del, främst med bakgrund 
till hur stor effekt den digitala undervisningen har på barnens utveckling. Detta 
beror till stor del i att vi inte lyckats väva in digitaliseringen som en del i vår 
utbildning i samma utsträckning som övriga läroplansmål, både utifrån intresse 
och kunskap hos pedagogerna. Efter förra årets kvalitetsenkät blev det synligt att 
pedagogerna önskade få kompetensutveckling inom ämnet, vilket inte varit 
möjligt under året. Undervisningen utomhus har också försvårat att låta det 
digitala ta plats på förskolan.     
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Sammanfattande analys Skogstorps förskola 

Förskolan strukturerade arbete, där planering och reflektion prioriteras, har 
enligt utvärderingen lett till att barnen fått många tillfällen att stärka sin 
språkutveckling på svenska, vilket även kvalitetsenkäten för pedagogerna visar. 
Sammantaget leder tydlig struktur för pedagogerna till ökad 
kunskapsinhämtning och ökad kvalitet på undervisningen i förskolan. Även 
föräldraenkäten visar att förskolan enligt vårdnadshavarna stärker barnen i 
kunskapsmålen, vilket visar att förskolan på ett tydligt sätt förmedlar arbetet 
med dessa mål. 

Det blir också tydligt i utvärderingarna och kvalitetsenkäten att förskolan arbetar 
mycket med allas lika värde och respekten för andra människor och 
vårdnadshavare är enligt föräldraenkäten också trygga med att lämna sina barn 
på förskolan, men eftersom många vårdnadshavare också ger uttryck för att de 
inte vet hur förskolan bedriver trygghetsarbetet behöver det förmedlas tydligare 
i dokumentationen och kommunikationen med vårdnadshavare. En svårighet i 
samband med situationen kring Covid-19 och förskolans möjligheter att visa 
innehållet i undervisningen för vårdnadshavare har varit att mycket av den 
pedagogiska dokumentationen är i form av väggdokumentation inne på 
avdelningar dit vårdnadshavarna inte haft tillgång. Det blir en utmaning men 
nödvändigt för oss att utveckla andra sätt att förmedla den typen av 
dokumentation för att vårdnadshavarna ska kunna vara informerade om och 
delaktiga i utbildningens innehåll. För att kunna ge en tydligare bild till 
vårdnadshavare om hur förskolan bedriver trygghetsarbetet även ur ett 
jämställdhetsperspektiv behöver arbetet med att utveckla samsynen hos 
pedagogerna ytterligare förstärkas. 

Många vårdnadshavare och pedagogerna på förskolan anser att barnen får stöd i 
sin språkutveckling på svenska, men när det gäller modersmål är det många 
vårdnadshavare som inte vet hur förskolan arbetar med det och pedagogerna 
själva uttrycker i såväl kvalitetsenkät som utvärdering att det finns svårigheter. 
Polyglutt är en tillgång för förskolan eftersom det finns böcker på både svenska 
och andra språk vilket ger möjlighet till gemensam förståelse för en berättelse 
och möjlighet för alla barn att höra sitt modersmål. Arbetet med andra språk, 
kulturer, religioner och etnicitet kan utvecklas ytterligare och också tydliggöras 
för vårdnadshavarna. Det blir inte mindre viktigt i ett område med relativt få 
familjer med andra modersmål, då det ingår i förskolans uppdrag. 
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte pedagoger emellan kan vara en väg 
till ökad kunskap och därmed ökade möjligheter till undervisning relaterat till 
detta område.   
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Planerade åtgärder 

Förvaltningen har under året 2021–2022 fastslagit att de prioriterade målen 
jämställdhet, barnsinflytande/studiero och undervisningens kvalitet kvarstår och 
förskolan kommer väva in dem i vidare arbete kring hållbar utveckling.  

 
Jämställdhet 
 

 Alla barn ska ges förutsättningar utifrån begreppet jämställdhet, där 
pedagoger deltar i nätverk och synliggör sina kunskaper i normkritiska 
samtal och dokumentationer för att göra barn och vårdnadshavare 
delaktiga.  
 

Barns inflytande/studiero 
 

 Alla barn ska erbjudas ha inflytande över förskolans lärmiljö och 
material.  
 

 Alla barn ska erbjudas att delta i projekt, dokumentation och reflektion.  

 
Undervisningens kvalitet 
 

 Alla avdelningar ska kontinuerligt arbeta för att utveckla förskolans 
systematiska kvalitetsarbete i utbildningen och trygghetsarbete samt ge 
barn och vårdnadshavare möjlighet till delaktighet.  
 

 Ge alla barn förutsättningar till språkutveckling.  

 

Samtliga åtgärder kommer att utvärderas och följas upp kontinuerligt på 
arbetslagsreflektion under året samt på KUP-dag i januari 2022 och KUP-dag i 
juni 2022.  

 

 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 


