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Förutsättningar 

Hällabrottets förskola är belägen i Hällabrottet strax utanför Kumla. Förskolan består 
under hösten 2021 av 6 avdelningar istället för tidigare 7 på grund av vikande 
barnantal. 3 avdelningar har plats för vardera 21 äldre barn 3 - 6 år, och 3 
avdelningar har plats för vardera 14 yngre barn i åldern 1 - 3 år. Personalen består 
nästan uteslutande av utbildade förskollärare och barnskötare i blandad ålder och i 
de flesta fall med lång erfarenhet av förskoleverksamhet. Förskollärare finns i varje 
arbetslag. Totalt kommer förskolan att ha drygt 100 barn under höstterminen och 
något fler beräknas till vårterminen, samt 21 pedagoger med olika 
sysselsättningsgrad. Möjlighet finns att öppna den sjunde avdelningen vid behov. 

Förskolan ingår i förskoleområde 5 tillsammans med 2 andra förskolor med vardera 2 
avdelningar.  På förskolorna finns utvecklingspedagoger som tillsammans med rektor 
ansvarar för verksamhetsutveckling genom till exempel nätverksträffar och 
pedagogiska diskussioner i olika forum inom för förskolorna aktuella områden. 
Utvecklingspedagogerna träffas i olika konstellationer varje vecka. Möjlighet till stöd i 
det pedagogiska arbetet finns i förskolans stödteam som består av 4 
specialpedagoger, en kurator på deltid samt en pedagogisk handledare. Stödteamet 
erbjuder också handledning till varje arbetslag två gånger per termin utan särskild 
anledning. 

I området finns en mindre andel familjer med annat modersmål än svenska. I 
huvudsak är vårdnadshavarna i området heltidsarbetande och vistelsetiderna för 
barnen sträcker sig från 06.00 till 18.30. I perioder har också beslut fattats av 
verksamhetschef om utökad öppettid från 05.45 när enskilda vårdnadshavare haft 
särskilda skäl för det behovet. 

 

 

Resultat 

Avdelningarna har genom självskattning bedömt måluppfyllelsen i förhållande till de 
prioriterade målen som under läsåret 2020-2021 har varit: 
 

Undervisningens kvalitet 

Jämställdhet 

Barns inflytande och studiero 
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Självskattning av förskolans kvalitet och de prioriterade målen 

Avdelningarna har bedömt sig som att de har genomfört (grön) eller är på god 
väg (gul) på många åtgärdspunkter i verksamhetsplanen för 2020. I arbetet med 
de prioriterade målen har avdelningarna genom till exempel olika arbetsmaterial 
som Väpplarna, Babblarna och Kompismaterialet med eventuella tillhörande 
lärarhandledningar kunnat strukturera arbetet tydligare. Det finns också 
exempel på arbetslag som hittat egna strukturer vilket enligt pedagogerna har 
haft samma effekt. De arbetslag som använt sig av strukturerade arbetsmaterial 
uttrycker att de upplever det som lättare att följa planeringen även om någon 
pedagog är frånvarande när det finns en tydlig röd tråd att följa, samt att det ökar 
barnens möjligheter att kontinuerligt få inflytande i utbildningen. Arbetslagen 
har använt sig av reflektionsprotokollen (gemensamma för hela Kumla) i relativt 
hög grad, och även lotusdiagram används för att stämma av utbildningens 
innehåll i förhållande till läroplansmålen. Förskolan använder också ICDP-
kartläggning en gång per termin för att säkerställa att alla barn blir delaktiga och 
inget barn hamnar i skymundan. Flera arbetslag uttrycker dock att hög 
sjukfrånvaro, som åtminstone delvis förklaras av restriktionerna i samband med 
covid-19, har lett till minskad reflektionstid vilket skapat sämre förutsättningar 
för planering och utvärdering. 

Inläsningstjänsten Poly-glutt har varit en stor tillgång för alla barn, men särskilt 
för barn med annat modersmål än svenska eftersom det ger även dessa barn 
tillgång till sagoläsning på modersmålet i förskolan. Det ger även möjligheter till 
undervisning kring olika språk och i förlängningen olika ursprung och kulturer, 
vilket förskolan kan använda sig av i högre grad. I flera av de projekt som pågått, 
till exempel ”Veckans bild”, som fortsatt från förra året, har bilder på hus, familjer 
och dinosaurier lett till utforskande av levnadsvillkor, hur olika 
familjekonstellationer kan se ut och hur olika hus faktiskt kan se ut världen över, 
men också matematiska funderingar kring storlek och proportioner som lett till 
ökade möjligheter för såväl att ge uttryck för matematiska funderingar som 
språkutveckling (ordförråd, argumentation). Andra digitala plattformar har 
också använts för forskning 

Pedagogerna ser att många barn har utvecklat intresse för skriftspråket och 
många använder också TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation) samt bildstöd för att stödja barnens språk och kommunikation 
och öka möjligheterna till självständighet, men det kan utvecklas och utökas så 
att det omfattar alla barn på förskolan. 

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. 

 

Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten som genomförts under våren 2021, som tyvärr även i år hade 
låg svarsfrekvens, visar att en stor andel svarande anser att förskolan stödjer 
barnens språkutveckling i svenska, medan en övervägande del inte vet om 
förskolan stödjer barns språkutveckling på annat modersmål. Många har inte 
heller kännedom om vårt trygghetsarbete, men en övervägande del av alla 
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svarande känner sig ändå trygga när deras barn är på förskolan och anser att 
både barnen och de själva som vårdnadshavare får ett gott bemötande. 

 

Kvalitetsenkäten 

Under våren 2021 genomfördes också en enkät för pedagogerna gällande 
förskolans kvalitet. Denna enkät kom i en tid av extrem sjukfrånvaro på förskolan 
och hade ovanligt låg svarsfrekvens. Även den visar dock av det som går att 
utläsa 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 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, medan det framkommer olika synsätt på i 
hur stor utsträckning rektor besöker barngrupperna och ger återkoppling till 
pedagogerna.  

 

Nätverksträffar och handledning 

I nätverksträffar har ämnen som kränkningar, läroplanen för de yngsta barnen, 
barn som utmanar, bemötandefrågor och pedagogiska miljöers betydelse 
avhandlats.  

Alla arbetslag har haft tillfällen till handledning av förskolans stödteam, men 
både nätverksträffar och handledningstillfällen har vid några tillfällen ställts in 
till följd av situationen med Covid-19. 

 

 

 

Sammanfattande analys  

Sammanfattningsvis kan man se att arbetslagen som följt en tydlig struktur i arbetet, 
oavsett om det är en av någon annan utarbetad förutbestämd struktur ( t.ex. ett köpt 
material) eller en egen utarbetad men tydlig struktur även fortsatt har haft lättare att 
hålla den röda tråden i undervisningen vilket har lett till att man också förmått att 
oftare upprätthålla planeringen i undervisningen även vid till exempel frånvaro av 
personal. Det har också underlättat utvärderingen av arbetet genom att det har ökat 
möjligheten för pedagogerna att synliggöra barnens kunskapsinhämtande och 
anpassa undervisningen efter barnen i gruppen, vilket också syns i kvalitetsenkätens 
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resultat där pedagogerna ger en bild av hög måluppfyllelse för arbetet med 
kunskapsmålen. 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. För att kunna upprätthålla måluppfyllelsen ska alla arbetslag på förskolan 
under läsåret 2020-2021 arbeta enligt arbetsmaterialet Väpplarna för de äldre 
barnen, och med Babblarna och Kompis-materialet för de yngre som grund så att 
undervisningen inte blir personberoende utan kan genomföras av alla i arbetslagen. 

Det blir också tydligt i utvärderingarna 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 
men 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 ditt vårdnadshavarna inte just nu har 
tillgång. Detta 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. Den frågan får diskuteras ytterligare i 
nätverksgrupperna och på pedagogisk timma på APT under verksamhetsåret. 

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. Poly Glutt är 
en tillgång för förskolan eftersom det finns böcker där på både svenska och andra 
språk vilket ger möjlighet till gemensam förståelse för en berättelse och möjlighet för 
alla barn att höra sitt modersmål, men 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, 
och 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.  I de grupper där TAKK och bildstöd 
används för alla barn ser pedagogerna att även barn som ännu inte utvecklat talspråk 
ges möjlighet att kommunicera inte bara med pedagoger utan också med andra barn, 
varför dessa kommunikationsmetoder bör användas i alla grupper för alla barn. Även 
det behöver kommuniceras tydligt till vårdnadshavare som en del i 
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språkutvecklingsarbetet och ett sätt att öka undervisningskvalitén då fler barn kan 
tillgodogöra sig undervisningen.  

Situationen med Covid-19 förändrar förutsättningarna för förskolans verksamhet och 
ställer andra krav på hur vi lägger upp undervisningen för att kunna genomföras även 
ute, eller inomhus i andra rum eller konstellationer än vad som sker vanligtvis, och 
också hur vi kommunicerar detta med vårdnadshavare, så att måluppfyllelsen inom 
både läroplansmålen och förvaltningens prioriterade områden kan bibehållas 
och/eller öka. 

Det är också tydligt att restriktionerna gällande covid-19 försvårar kommunikationen 
både inom förskolans väggar och mellan förskolan och hemmen. Det är fortsatt ett 
utvecklingsområde att hitta vägar för kommunikation som uppfyller 
vårdnadshavarnas upplevelse av tillräcklig information och återkoppling kring sina 
barns vardag i förskolan. Stora krav har ställts på personalens flexibilitet i schema och 
organisation för dagen med tanke på den i perioder mycket höga sjukfrånvaron, 
vilket ofta skapat en känsla av otillräcklighet och svårighet att följa planering av 
aktiviteter, dokumentation och utvärdering av utbildningen. 

Med tanke på att vi har ett speciellt år bakom oss kvarstår många av förra årets 
åtgärder även inför nästa verksamhetsår, då förskolan inte anser att dessa åtgärder 
är färdigarbetade, eller i vissa fall kommer vara ett ständigt pågående arbete. 

 

 

Planerade åtgärder 

 
Förvaltningens prioriterade områden 
 

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 
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# Förskolan ska arbeta i mindre grupper för att öka möjligheten för alla barn att 
komma till tals 
 
# Grupper bildas i första hand inte efter ålder eller kön utan efter relationer 
 
# 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 
 
#  Förskolans personal ska göra barnen till medskapare av utbildningen genom att: 
 

 Intervjua barnen 
 

 Fråga vårdnadshavare om barnens intressen hemma och vad de säger om 
förskolan hemma 

 
 Fotografera och observera miljöer för att använda på reflektion för att 

tydliggöra möjligheter till förändring 
 

 Observera barnen, låta dem kombinera material, skapa och byta miljöer 
efter hur barnen använder materialen 

 
 Introducera nytt material för att ge barnen en startpunkt i hur materialet 

kan användas 
 

 Fråga barnen om samtycke till exempelvis dokumentation och aktiviteter 
för att ge dem förståelse för att de har rätt att ge sin åsikt i olika frågor 
som rör dem 

 
 Aktivt arbeta med att säga ja om det går, och om inte, säga nej med 

förklaring 
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Undervisningens kvalitet 
 

# Alla barn får bättre förutsättningar för språkutveckling genom att alla arbetslag 
får kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt 

# Aktivt arbeta med barnens modersmål (både svenska och andra språk), olika 
etniciteter och religioner i gruppen som en tillgång, (bjuda in vårdnadshavare som vill 
i det arbetet.)  Vi använder Polyglutt och även gapminder för att lära oss om olika 
kulturer. 

# 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 
personbundet. 

# 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 och 
grundas i barnens intresse 

# Alla arbetslag ska använda förvaltningens gemensamma reflektionsprotokoll 
och underlagen för utvärdering av verksamheten 

# Alla arbetslag ska arbeta med ICDP- kartläggning av barnen i gruppen för att 
säkerställa att alla barn blir synliggjorda 

# Alla arbetslag dokumenterar tydligare med koppling till läroplansmålen på 
Infomentor och delger också om möjligt t.ex väggdokumentation på Infomentor 
så att vårdnadshavare kan få insyn när restriktionerna runt Covid-19 gör det 
svårt för vårdnadshavare att komma in i lokalerna  

# Alla arbetslag har gemensamt ansvar att skapa likvärdiga undervisningsmiljöer 
utomhus som inomhus för att kunna bibehålla utbildningens kvalité i perioder då 
vi måste vistas mycket utomhus, och för att möjliggöra arbete i mindre grupper 

# Utvecklingspedagog deltar på reflektion i alla arbetslag 

# Rektor genomför verksamhetsbesök med fokus på de prioriterade områdena 

# Rektor deltar på reflektion som en del av verksamhetsbesök för återkoppling 

 

 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

 


