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Förutsättningar 

Kvarngårdens förskola ligger i hjärtat av Kumla med närhet till bibliotek, skog och 
parker. Innemiljön är ljus och inbjuder till skapande, lek och samspel. Arbetet är 
projektbaserat. 

Förskolan består av två avdelningar, Gul för de äldsta barnen och Grön för de yngsta. 
På förskolan arbetar för närvarande 7 pedagoger fördelat på 4 förskollärare och 3 
barnskötare. Förskolan har ett nära samarbete mellan avdelningarna för att skapa 
trygga och hållbara relationer på hela förskolan. På förskolan vistas 30 barn. 
Förskolan har barn med 7 olika modersmål. 

Utbildningen styrs av Läroplan för förskolan Lpfö 18, Förskolans verksamhetsplan, 
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 
Barnkonventionen. 

Förskolan leds av rektor som är ansvarig för förskole område två där även Björnens 
förskola och Kumlasjöns förskola ingår. På förskolan finns en utvecklingspedagog som 
har till uppdrag att tillsammans med rektor utveckla och driva utbildningen framåt 
och arbeta för att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår. Det finns också en 
digitaliseringsstödjare som har till uppdrag att inspirera och handleda enskilda 
pedagoger och arbetslag.  

Det finns ett stödteam för förskolorna i kommunen som består av specialpedagoger, 
kurator och pedagogisk handledare. Pedagogerna får handledning kontinuerligt av 
teamet och de finns tillgängliga för att stötta pedagogerna i deras arbete utifrån sina 
kompetenser. 

Kommunen har under detta läsår anställt en IKT pedagog för förskolorna. IKT 
pedagogen har byggt upp en digital ateljé som pedagogerna får besöka och hämta 
inspiration ifrån i sitt fortsatta arbete med digitalisering. IKT pedagogen har även en 
stödjande funktion framförallt mot digitaliseringsstödjarna. 

De ekonomiska förutsättningarna styrs av förskolan resursfördelningsmodell utifrån 
barnantal, barnens ålder, socioekonomiska aspekter och barn med annat modersmål 
vilket ger underlag för bemanningen. 
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Resultat        

Undervisningens kvalitet 

Under läsåret 2020/21 har arbetet med reflektionsprotokoll, lotusdiagram och 
projektplan fortsatt där pedagogerna kontinuerligt reflekterar och analyserar 
utbildningen. Detta har varit en framgångsfaktor i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Pedagogerna synliggör för sig själva att utbildningen genomförs i enlighet med de 
nationella målen och ser då vilka åtgärder som behöver utvecklas. 

Varje vecka vid avdelningsreflektion har pedagogerna använt sig av lotusdiagrammet 
och då gått igenom vilka läroplansmål som uppfyllts och vilka mål som kommer att 
användas vid framtida undervisningstillfällen.  
Efter att ha analyserat reflektionsprotokoll och lotusdiagram ser pedagogerna att 
målen inom naturvetenskap, språk, matematik och skapande har genomförts och 
uppnåtts. Det har byggts och konstruerats med hjälp av olika material såsom duplo, 
kaplastavar, stora klossar samt annat tilläggsmaterial. Det har skapats i ateljén med 
olika material, målat på papper, skapat av återvunnet material, klippt och tillverkat 
olika djur och populärfigurer. Pedagogerna har använt mycket olika material när det 
skapas tillsammans med barnen till exempel vattenfärg, trolldeg, kartong och ägg. 
Det har även arbetats mycket med färger, hur man blandar färg och vad olika färger 
heter både på svenska och andra språk. 
I utbildningen har det arbetats mycket med olika djur där barnen har fått använda 
digitala verktyg för att utforska och ta fram fakta om djuren. Barnen har ökat sitt 
ordförråd när det har samtalats om djuren, de har fått större förståelse för naturens 
kretslopp till exempel från ägg till nyckelpiga.  
Pedagogerna har undervisat i matematik där barnen bland annat har fått lära sig 
geometriska former, siffror och antal. 
I utbildningen har barnen fått förutsättningar att utveckla sin motorik och 
kroppsuppfattning genom att bland annat erbjuda barnen dans, sångrörelser och 
miniröris både inne och ute till musik. Barnen erbjuds en varierad dagsrytm där 
barnen får vara ute varje dag och öva på sin grovmotorik genom att cykla, klättra, 
balansera och springa. 
 
Pedagogerna arbetar kontinuerligt med barnens språkutveckling både i det svenska 
språket och barnens modersmål.  

Pedagogerna på avdelningen där de äldre barnen går har inte uppnått målet kring 
teckenspråk och inte lyckats erbjuda barnen tecken som stöd i någon större 
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utsträckning. Det finns bildstöd uppsatt på avdelningen men som inte används 
kontinuerligt. 

 

Jämställdhet (Normer och värden) 

Pedagogerna har kontinuerligt ändrat den pedagogiska miljön, och haft 
jämställdhetsperspektiv i åtanke när miljöer har utformats. Förskolans miljö i de olika 
rummen är könsneutrala både ute och inne och anpassas efter barnens behov och 
intressen.   

Vi har även sett att barnen oavsett ålder leker med alla leksaker och material, då vi 
har neutrala lek och lärmiljöer. Barnen leker med alla oavsett kön eller etnicitet bland 
de yngre barnen. Bland de äldre barnen har pedagogerna observerat att det behöver 
arbetas mer med att barnen ska upptäcka nya lekkompisar. Pedagogerna ser att olika 
etniciteter/språktillhörigheter påverkar vilka barn som leker med varandra. De har 
även uppmärksammat vid några tillfällen att vissa tjejer bara vill leka med tjejer, 
detta är något som ständigt arbetas med under läsåret.  

Det har köpts in olika material kring jämställdhet: Memori och pussel, yrkeskläder 
polis, brandman, läkare som visat på att både män och kvinnor kan ha samma yrke. 
Barnen har lärt sig att det inte finns begränsningar i vad man kan bli när man blir stor 
i yrkesval, detta framkommer i barnens fantasilekar. 
 
Pedagogerna är med i barnens lekar och aktiviteter och samtalar, är lyhörda och 
lyssnar in barnens tankar och frågor kring kön och jämställdhet.  
 
Bland de yngre barnen arbetas det kontinuerligt med integritet och 
kroppsmedvetenhet, detta genom att barnen har lärt sig säga stopp istället för att 
visa fysiska reaktioner. Många olika rörelser genom sång används för att öka barnens 
kroppsmedvetenhet.  

Under en stor del av vårterminen har det skolats in flera yngre barn på förskolan 
vilket har resulterat i att pedagogerna arbetat kontinuerligt med att skapa 
anknytning och trygghet i gruppen, som är en pågående process. 
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Barninflytande/Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

Pedagogerna har under läsåret delat barnen i mindre grupper så ofta som det är 
möjligt under större delar av dagen. Pedagogerna har även delat barnen i mindre 
grupper vid olika undervisningstillfällen under dagarna samt under leken. Detta för 
att barnen ska ges möjlighet till mer delaktighet och inflytande samt få studiero. 
Barnen har stort inflytande under större delen av dagen. 

De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för har tagits till vara på 
när pedagogerna utformar miljön och planerar utbildningen. Ett sådant område har 
varit barnens intresse för populärkultur bland annat pokemon, spiderman, 
sommarskuggan och frost. Pedagogerna har i projekt arbetat med dessa. 

Pedagogerna bland de äldre barnen behöver ge barnen som är självgående mer 
utrymme i verksamheten för att se deras utveckling och lärande. På avdelningen med 
de yngsta barnen behöver de äldre barnens självständighet öka genom att 
uppmuntra dem att undersöka och utforska själva. 

Förskolan har barn med olika behov som inte alltid kan få välja eller ha inflytande 
under hela dagen på förskolan, där har det varit pedagogerna som gjort ett aktivt val 
för barnet, där hänsyn har tagits för utbildningens och barnets bästa. 

 

Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lärande) 

En planerad åtgärd var att ge många möjligheter till barn med annat modersmål 
än svenska att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Detta arbete är 
till stora delar uppnått. Barnen har getts möjlighet att läsa och lyssna på Polyglutt 
på deras modersmål. En språktavla har utformats med ord på olika modersmål. 
Barnen får också möjlighet att berätta i olika vardagsituationer vad föremål heter 
på deras respektive modersmål vilket resulterat i ett lärande för varandras olika 
språk. En arabisktalande modersmålslärare har besökt förskolan en dag i veckan.                                                  
I utbildningen sjunger pedagogerna varje dag olika svenska barnsånger tillsammans 
med barnen, vilket har bidragit till utveckling av barnens språkkunskaper i svenska. 
Detta har pedagoger och vårdnadshavare uppmärksammat att det gett resultat för 
utveckling av det svenska språket.                                                                                                                              
Med olika digitala verktyg har sånger och olika slags musik projekterats på 
väggen som barnen har tittat på, dansat och lyssnat till vilket har bidraget till att 
barnens språk, koordinationsförmåga och kroppsmedvetenhet utvecklas. 
Pedagogerna har tagit vara på barnens intresse av populärkultur i deras egna 
modersmål på youtube som använts i undervisningen. Pedagogerna på avdelningen 
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med de yngre barnen har arbetat med att benämna och samtala om olika saker på 
barnens modersmål samt använt tecken som stöd.                                                                    
I syfte med att utveckla språket har det även skapats med olika material och tekniker, 
vilket har bidraget till ett större ordförråd och språkförståelse.                                                                                           

En planerad åtgärd är att fortsätta hitta barnsånger, färger, föremål och siffror med 
mera på deras olika modersmål med hjälp av digitala medel.  

Under läsåret har inte alla modersmål arbetats med, pedagogerna behöver 
kompetensutveckling kring arbetet med barns modersmål och få med det i 
utbildningen. 

Arbetet med att skapa kontinuerliga rutiner för att följa upp, dokumentera och 
analysera det enskilda barnens utveckling och lärande har inte uppnåtts fullt ut. 
Pedagogerna har kontinuerligt försökt att dokumentera alla barns utveckling och 
lärande, det framkommer att alla barn inte får dokumentation i lika stor utsträckning. 
De barnen som får mindre dokumentation är de som är självgående och det är de 
som behöver prioriteras för att få med alla barns utveckling och lärande.  

Den planerade åtgärden med att utveckla arbetet med hållbarutveckling har 
genomförts. I förskolans utbildning och vid undervisningstillfällen har pedagoger 
alltid hållbar utveckling i åtanke, till exempel får barnen skrapa sina matrester i 
avfallspåsen samt följa med och källsortera i olika behållare utanför förskolan i slutet 
av dagen. Barnen använder även återvunnet material vid skapandet i atlején. 

Barnen har också tittat på filmer hur man återvinner olika material såsom plats och 
glas, vilket sedan har samtalats kring. 

Åtgärden med att pedagogerna ger möjlighet att utveckla barnens kompetens för att 
kritiskt granska information och källa har påbörjats vid några fåtal tillfällen, ett arbete 
som behöver vidareutvecklas.  

Pedagogerna på yngre barns avdelningen behöver utveckla arbetet med att få 
barnen att bibehålla fokus och intresse vid undervisningstillfällen. Flera barn tappar 
snabbt fokus och börjar göra något annat även om de är väldigt intresserad av detta. 
 
Pedagogerna behöver också uppmuntra och stötta barnen i på- och 
avklädningssituationer, då barnen ofta säger att de inte kan och pedagogerna hjälper 
till istället för att stötta dem. Detta för att öka barns självförtroende samt deras 
utveckling.  
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Kvalitetsenkäten 
 
Kvalitetsenkäten för 2021 har besvarats av fem pedagoger. Enkätens syfte är att som 
pedagog få syn på hur väl förskolan arbetar med utbildningens värdegrund och 
uppdrag utifrån läroplanen för förskolan.  

Resultatet visar på att förskolan har en god kvalitet på utbildningen och att de flesta 
svarande pedagogerna har en samsyn kring värdegrund och uppdrag. Förskolan 
skapar en utbildning där barnen både ges en god omsorg och förutsättningar för att 
utvecklas och lära inom de olika målområden som ingår i förskolans uppdrag.                                                                                                                                      
Ett utvecklingsområde som framkommer från kvalitetsenkäten är att arbetet med 
språkutveckling för barn med annat modersmål än svenska behöver utvecklas. Ett 
annat område som behöver vidareutvecklas är definitionen av kränkande behandling. 

 

Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten för 2021 var riktad till vårdnadshavare med barn födda 2016 och 
2018. Svarsfrekvensen var låg och hälften av vårdnadshavare besvarade enkäten.  

Resultatet visar på att vårdnadshavare känner sig trygga med att lämna sina barn till 
förskolan. Vårdnadshavarna upplever att barnen trivs och att pedagogerna har ett väl 
bemötande till både barnen och de själva. Vårdnadshavarna upplever även att 
förskolan ger barnen stöd och möjlighet att utvecklas efter sin förmåga, samt att 
barnen utvecklar sin förmåga att samspela med andra barn. Enkäten visar på att 
vårdnadshavarna är nöjda med återkopplingen kring barnens vardag på förskolan och 
att de tar del av förskolans information på InfoMentor.                                                         

När det gäller arbetet med att ge vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och 
inflytande över verksamheten är resultatet lägre. Detta arbete behöver 
vidareutvecklas.  
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Sammanfattande analys      

Utbildningens kvalitet 

Reflektion- och egen planeringstid har prioriterats av pedagogerna för att 
systematiskt följa upp, utvärdera och analysera utbildningen. Det digitala 
reflektionsunderlaget har varit central med en tydlig struktur som gör det bättre och 
enklare för pedagogerna i planeringen av utbildningen. 

Pedagogerna ser lotusdiagrammet som en framgångsfaktor i arbetet med det 
systematiska kvalitetsarbetet. De upplever att det blir enklare att få en 
överblick över vad som behöver utvecklas inom de olika områden som finns 
med i förskolans läroplan. Användning av lotusdiagrammet hjälper 
pedagogerna även i utformning av lärmiljöer. 
Pedagogerna har observerat och analyserat barnens intresse inom matematik, 
naturvetenskap, språk, skapande och motorik för att sedan kunna planera och 
genomföra planerade undervisningstillfällen, samt den spontana 
undervisningen som sker i barnens lekar under dagen. Pedagogerna ser att vid 
de tillfällen när de är närvarande pedagoger och visar intresse för barnens 
intressen och det de vill berätta så är barnen mer mottagliga för lärande. Det 
krävs att pedagogerna ständigt behöver vara organiserade och uppdelade för 
att vara en mer aktivt närvarande pedagog, för att få en så bra lärmiljö som 
möjligt. 
 

Jämställdhet (Normer och värden) 

Förskolan har gjort ett aktivt val när material köpts in samt i utformningen av 
förskolemiljö för att främja jämställdhetsarbete. Miljön i fantasirummet är 
könsneutralt där både pojkar och flickor lekar samma typ av lekar. Både pojkar och 
flickor har varit delaktiga och haft inflytande i rummets miljö och placering av 
material. Lärmiljöerna har pedagogerna ändrat och gjort mer intresseväckande 
genom att kombinera olika leksaker och material så att det inte ska bli några 
könstereotypa miljöer och leksaker. 

Pedagogerna har diskuterat sig fram till ett gemensamt arbets- och förhållningssätt 
vid planering och genomförande av olika undervisningstillfällen. Pedagogerna har 
varit med i barnens lekar som aktivt närvarande pedagoger och haft diskussioner om 
vad pojkar och flickor kan arbeta med, samt varit lyhörda för barnens frågor och 
funderingar.  
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Pedagogerna har även analyserat sitt eget förhållningssätt gällande jämställdhet och 
kommit fram till att det är viktigt vilket ordval som sägs i samtal tillsammans med 
barnen. Till exempel den smutsiga tröjan får pappa eller mamma tvätta när ni 
kommer hem. Eller om något gått sönder kan både mamma och pappa laga det. 
Pedagogerna ser även hos varandra att det finns ett gemensamt jämställdhetstänk i 
samtal med barnen och även med varandra.   

Pedagogerna kan se att en aktiv närvaro i barnens lek kan förebygga konflikter och 
hanteringen av dessa. De har arbetat kontinuerligt med att förstärka medvetenheten 
om barnens känslor och åsikter genom att uppmuntra barnen att uttrycka sina 
känslor genom kroppsspråk och talspråk istället för fysiska reaktioner. 

Barninflytande/Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

Arbetssätt med att dela gruppen vid många tillfällen under dagen och pedagogerna 
som är aktivt närvarande är gynnsamt för att barnen ska ges möjlighet till delaktighet 
och inflytande som betonas i läroplanen. 

 På förskolan finns det barn med många olika behov vilket bidrar till att pedagogerna 
inte alltid kan låta barnen ha inflytande över sin vardag på förskolan. I olika 
situationer har det även varit svårt att alltid lyckas erbjuda barnen full studiero på 
grund av barnens olika behov.  

Med hjälp av ett gemensamt arbetssätt, förhållningssätt och en tydlig organisation av 
utbildningen och dagen så ges barnen möjlighet att komma till tals i så stor 
utsträckning som möjligt. Genom att förskolan har en väl planerad organisation med 
att dela barnen i mindre grupper får barnen större talutrymme och pedagoger blir 
mer medvetna om deras utveckling och lärande. Pedagogerna blir även mer aktivt 
närvarande i en grupp med färre barn. I de olika undervisningstillfällena och 
aktiviteterna blir det då även lättare att nå fram till barnen och få syn på deras 
utveckling och lärande. Grupper skapas utifrån barns olika styrkor och förmågor för 
att kunna stötta varandra för en bättre utveckling och lärande för hela barngruppen. 
Förskolan har aktivt närvarande pedagoger som är ständigt lyhörda och flexibla i sitt 
arbetssätt och organisation. Observationer har visat att det behövs en ständig 
flexibilitet under dagen på grund av barnens olika förutsättningar. Det behövs 
ständigt arbetas med att dela barngruppen vilket får stor betydelse för barns 
utveckling och lärande. 
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Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lärande)  

Att arbetet till stora delar är uppnått med att ge barn med annat modersmål än 
svenska möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål beror till stora 
delar på pedagogernas engagemang och arbetssätt. Det har arbetats kontinuerligt 
med språk vilket har lett till att öka barnens språkförråd och förståelse. Genom att 
undervisa på olika sätt och med olika material har pedagogerna sett att lärande 
håller sig kvar hos fler av barnen. De lär sig på olika sätt och att förstärkning av 
språket har haft stor betydelse genom att använda kroppsrörelser och tecken som 
stöd. En framgångsfaktor med att utveckla det svenska språket är användandet av 
barnsånger och rörelser som sjungs i alla möjliga situationer under dagen.  

Vårdnadshavare har även varit involverade i arbetet med modersmål och delat med 
sig av sin kunskap. De modersmål som varit svårt att arbeta med beror dels på att det 
saknas kunskap kring dessa, dels på att det är få barn och vårdnadshavare som är 
ensamma i sitt modersmål på förskolan. Vårdnadshavare har haft svårt att förstå sin 
betydelse med att medverka troligen på grund av språksvårigheter, trots att många 
försök gjorts till att inkludera dem. Behovet finns av att använda tolkhjälp i de språk 
som få barnen pratar på förskolan. Viljan finns hos pedagogerna med att få 
vårdnadshavare ännu mer inkluderade i barnens utveckling och lärande genom att ha 
kontinuerliga samtal om deras språkutveckling. Detta har försvårats under detta läsår 
på grund av Covid-19 pandemin då den dagliga kontakten delvis har försvunnit. Detta 
behöver återupptas på ett säkert sätt. Responsen hos vårdnadshavare har ökat dels 
genom att upprätta kontakt via sms vilket har gjort att de blivit mer inkluderade i 
barnens utbildning och lärande på förskolan, dels på ett säkert sätt upprätta den 
dagliga kontakten ute eller inne. Pedagogerna har valt att ha den kontakten med 
vårdnadshavare för att öka deras inflytande och kontakt mellan förskola och hem.  
 

Att arbetet med att skapa kontinuerliga rutiner för att följa upp, dokumentera och 
analysera det enskilda barnets utveckling och lärande inte uppnåtts fullt ut beror dels 
på att pedagogens enskilda planeringstid behöver struktureras upp vad som behöver 
göras vid olika tillfällen, samt dels på att ta vara på situationer som uppstår vid färre 
barn i gruppen.  

 

En framgångsfaktor med att utveckla arbetet med hållbarutveckling har varit att titta 
på filmer och att pedagogen har lett diskussionen och förklarat så att barnen har 
getts möjlighet att förstå. Filmerna har setts flera gånger och det har varit på 
planerade undervisningstillfällen för att få ut det bästa lärandet. Ett lärande som 
försvåras på grund av barnens olika språkkunskaper 
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Det finns vissa svårigheter med att utveckla barnens kompetens kring att kritiskt 
granska information många gånger på grund av språksvårigheter. Ett arbete som får 
fortsätta att utvecklas. 

 

Kvalitetsenkäten 
 
Kvalitetsenkäten visar på att pedagogerna ger bra förutsättningar för god omsorg, 
utveckling och lärande inom de olika områden som förskolan grundar sig på. Vilket till 
stor del beror på att pedagogerna har en kunskap kring uppdraget. Uppdraget har 
diskuterats i olika forum och synliggjort för pedagogerna att deras engagemang och 
medveten närvaro i lek och aktivitet har stor betydelse för barns lärande och 
utveckling. När möjlighet ges delas barnen in i mindre grupper vilket också är 
gynnsamt för varje enskilt barn i deras lärande. Ett område som behöver 
vidareutvecklas är arbetet med barn med annat modersmål än svenska. Pedagogerna 
behöver utveckla sina egna kunskaper för att varje barn ska ges möjlighet att 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan behöver skapa 
kontinuerliga former för detta arbete. Diskussioner kring kränkande behandling är ett 
annat område som behöver lyftas. 

Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten visar på att vårdnadshavare och pedagoger har god samverkan kring 
barnens vardag på förskolan med bra återkoppling. Vårdnadshavarnas upplevelse 
med att barnen trivs och känner sig trygga beror på att pedagogerna är noga med 
anknytning och bemötandet. Föräldraenkäten visar även på att förskolan behöver 
vidareutveckla olika rutiner där vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande över utbildningen vilket har försvårats under detta pandemiår. 
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Planerade åtgärder 

Mål och åtgärder för läsår 2021/2022 

Jämställdhet (Normer och värden) 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse 
för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. (Lpfö -18, s. 12) 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Pedagogerna aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får 
likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett 
könstillhörighet 

 Alla pedagoger aktivt och kontinuerligt bemöter barnen utifrån deras behov 
och förutsättningar  
 

 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Pedagogerna är aktivt närvarande i barnens lekar, lyssnar in och utmanar 
deras tankar och idéer.  
 

 Pedagogerna använder sig av digitala medel för att synliggöra könsroller.  
 

 Vi avser att observera och analysera flickor och pojkars lek i vår utbildning 
 

 Kompetensutbilda personal i ämnet jämställdhet genom litteratur och 
föreläsning 

 

Utvärdering/uppföljning 

 Uppföljning och utvärdering sker bland annat vid avdelningsreflektion, 
reflektionsprotokoll samt två gånger under läsåret, i januari och i juni 2022.  
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Barninflytande / Studiero (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, samt 
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. (Lpfö-18, 
s.16) 

 

Målkriterier: Detta sker när  

 Pedagogerna skapar anknytning och närhet till barnen, samt ger 
talutrymme och plats till varje barn. 
 

 När pedagogerna tillsammans med barnen ger förutsättningar för att 
skapa självständighet och god omtanke till sina kamrater  

 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Dela barnen i mindre grupper för att skapa studiero och ge barn inflytande för 
att kunna påverka sin vardag. 

 

Utvärdering/uppföljning 

 Uppföljning och utvärdering sker bland annat vid avdelningsreflektion, 
reflektionsprotokoll samt två gånger under läsåret, i januari och i juni 2022.  
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Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lära) 

Mål: Förskola ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk 
och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften 
(Lpfö -18, s. 14) 

 

Målkriterier: Detta sker när…  

 Varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och 
kommunikation                                

 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Tecken som stöd och bildstöd för att stödja barnens språkutveckling 
 

 Kompetensutbilda personal genom Skolverkets språkmoduler i handledning 
med specialpedagoger 

 Att aktivt arbeta med modersmål genom att läsa böcker, pollyglutt samt 
genom de vardagliga samtalen som sker under dagen tillsammans med barn 
och vårdnadshavare 

 

 Utvärdering/uppföljning 

 Uppföljning och utvärdering sker bland annat vid avdelningsreflektion, 
reflektionsprotokoll samt två gånger under läsåret, i januari och i juni 2022.  
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