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Förutsättningar 

Kumlasjöns förskola är en av Kumla kommuns förskolor. Den ligger centralt belägen 
med en miljö som ger oss möjlighet a  bedriva en verksamhet som är lus ylld och 
lärande. Vi har nära ll skog, sjö, grönområden, bad och Sjöparkens växthus och flera 
lekparker. I vår närmiljö finns kyrkor, stadshus, bibliotek samt olika affärer som vi kan 
besöka. Vi har en gård som lockar ll lek, lärande och upptäckt.    
På förskolan arbetar 12 pedagoger, 7 förskollärare och 5 barnskötare som är 
fördelade på fyra avdelningar. På förskolan vistas 68 barn i åldrarna 1–5 år.  
Förskolan har ett nära samarbete över avdelningsgränserna för att skapa trygga och 
hållbara relationer på hela förskolan. Förskolan har ett mottagningskök där ett 
måltidsbiträde arbetar. 
 
Avdelningarna: 
Sjöjungfrun 1–3 år, 14 barn 3 personal 
Sjölejonet 1–3 år, 14 barn 3 personal. 
Sjöstjärnan 3–5 år, 20 barn 3 personal 
Sjöhästen 3–5 år, 20 barn 3 personal 
 
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 Kvarngårdens förskola ingår. På förskolan finns två 
utvecklingspedagoger som har till uppdrag att tillsammans med rektor utveckla och 
driva utbildningen framåt och arbeta för att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår. 
Det finns också två digitaliseringsstödjare som har till uppdrag att inspirera och 
handleda enskilda pedagoger och arbetslag i digital kompetens. Förskolan har 
utbildade handledare som tar emot lärarstudenter från Örebro Universitet och elever 
från barnskötarutbildningen i Kumla. 
 
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 en 
stödjande funktion framförallt mot digitaliseringsstödjarna men även mot 
arbetslagen. 
 
 
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  
 
Utbildningens 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. 

Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt, där vissa projekt har pågått under hela 
läsåret medan andra har varit under kortare tids perioder. Projekt som närmiljön, den 
Digitala resan med Digge och Datto har avdelningarna med de äldsta barnen utforskat. 
De två avdelningar med de yngsta barnen har under våren påbörjat det gemensamma 
projektet Tillsammans ett samarbete som har varit givande både för pedagogerna och 
barnen. Dokumentation kring projekten finns tillgänglig för barnen på väggar både 
ute och inne. När barnen visar intresse för bilderna finns pedagogerna med och 
reflekterar tillsammans med dem. 

Planeringen av undervisningstillfällen i projekten har utgått från barnens 
intresseområden. I och med kontinuerlig dokumentation, inlägg på Infomentor och 
underlaget lotusdiagram synliggörs för pedagogerna tydligt vilka läroplans mål som 
berörs i projekten och att barnen har getts möjligt att utvecklas inom olika 
ämnesområden.  Inom läroplansmålet matematik har många olika begrepp arbetats 
med och barnen har fått ett lärande i till exempel lång/ kort, liten/ stor och jämfört 
dessa med varandra med hjälp av naturens material pinnar och stenar. 

Under läsåret har förskolan bedrivit mycket av sin utbildning utomhus och detta på 
grund av Corona pandemin. Pedagogerna har upplevt att intresset för naturkunskap 
har utvecklats och att naturens material tas tillvara på till ett kreativt skapande. 
Barnen har även varit med i hela processen från plantering till färdig planta och följt 
dess utvecklingen. Pedagogerna och barnen har tillsammans planterat olika ätliga 
växter och samtalat om vad växterna behöver för att må bra och växa. Växterna har 
planterats på gården och pinnar har hämtats från skogen som behövs till odlingen. 
Pedagogerna ser att barnen har utvecklat sitt kunnande om vad växter behöver, de 
kommer ofta och ber om att få vattna plantorna. De äldre barnen har fått en inblick i 
växternas kretslopp. Det digitala webb-ägget har använts för att studera växter på 
nära håll. 
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Jämställdhet (Normer och värden) 

Den planerade åtgärden att barnen i utbildningen ska ges samma möjligheter till att 
få vara den man är oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och 
sexuell läggning har uppnåtts. Detta genom att pedagoger har undervisat om dessa 
områden och att barnen har fått en förståelse för att vi människor är olika vad gäller 
utseende, språktillhörighet, val av aktiviteter, hemförhållanden och att man kan vara 
kär i samma kön. Pedagogerna upplever att barnen har skapt sig en förståelse för att 
människor har olika levnadsförhållanden, lika värde och att det är okej att vara och 
tycka olika och bli respekterad för det.  I diskussioner har barnen olika åsikter om hur 
de tycker det ska vara. Barnen visar att de är väldigt måna om varandra oavsett ålder 
eller kön.  
 
Pedagogerna har arbetat med barnkonventionen genom att vi har tittat på olika klipp 
och arbetat praktiskt med ett målarhäfte kring vissa av lagarna. En del barn kan 
koppla vissa av aktiviteterna till barnkonventionens lagar. Pedagogerna får 
återkoppling från vårdnadshavare att barnen tar upp ämnet hemma. Barnen leker 
med varandra och med olika leksaker och material oavsett kön i lekarna. Barnen har 
lärt sig att ett material kan användas på många olika sätt och pedagogerna behöver 
fortsätta tänka på materialets olika användningsområden samt vid inköp av nytt 
material tänka på att det är neutralt och utforskningsbart. 
Bland de äldsta barnen på förskolan märks tillviss del att det fortfarande finns en 
skillnad på flickor och pojkar i leken. Det förekommer även på yngre barns avdelning 
att ett visst traditionellt omhändertagande finns, de större flickorna tar ansvar. 
Aktiviteter som erbjuds i utbildningen är inte riktade mot ett speciellt kön utan 
barnen erbjuds aktiviteter och lekar efter intresse inte kön. Det finns en 
medvetenhet hos pedagogerna att barnen dels delas in efter intresse och inte efter 
kön, dels används barnens namn eller neutrala ord som barn när pedagogerna 
samtalar med dem. Pedagogerna undviker att benämna kom nu alla pojkar eller 
flickor. Pedagoger läser böcker som innehåller mångfald en av böckerna visar olika 
familjekonstellationer och det har intresserat några av de äldsta barnen. De ställer 
frågor som visar att de funderat kring att familjer kan se olika ut. Barnen har börjat 
leka mamma, pappa, barn. I den leken kan lika gärna en flicka vara pappa och en 
pojke mamma som tvärtom. 
 
En annan planerad åtgärd är att pedagogerna behöver utveckla sin kunskap kring 
modersmål och dess betydelse för att väva in det i det dagliga arbetet tillsamman 
med barnen är uppnådd eller på gång 

Pedagogernas upplevelse är att barnen har reflekterat över olika kulturer och har sett 
på individnivå att barnen accepterar och blir mer nyfikna på sitt ursprung. Det har 
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även upplevts att barnen visar glädje för sin koppling till sin kultur. Genom projektet 
den Digitala resan med Digge och Datto som en avdelning arbetat med har 
pedagogerna haft möjligheten att undervisa i många kulturer, där det besökta landet 
har en koppling till något av barnen. Vårdnadshavare har varit delaktiga och delgett 
pedagogerna vilka länder barnen har koppling till samt vissa fakta om landet via 
infomentor och genom samtal.   

Alla avdelningar har till viss del arbetat med modersmål. Det är svårt att få in 
modersmålet bland de yngsta barnen då kroppsspråket är det främsta språket men 
genom att uppmuntra och använda positivt kroppsspråk, miner och gester ihop med 
ord på annat språk så har pedagogerna kommit en bit på vägen. De äldre barnen 
bland de yngsta och med svenska som modersmål har till viss del tagit sig an ord från 
andra kulturer och använder dem till viss del i vardagen. 
 
Barninflytande / Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

Den planerade åtgärden med att ha en utbildning där barnen ska få ett reellt 
inflytande över sin dag är uppnått.  

Barnen har ett stort reellt inflytande över sin vardag då pedagogerna är tillåtande 
och aktivt närvarande i barnens dag på förskolan. Barnen har rätt till att välja 
pedagog och rätt att bli respekterad för den de är.  

Pedagogerna är genuint intresserade och lyssnar till vad barnen uttrycker samt att de 
litar till barnens egen förmåga. Pedagogerna arbetar för att det ska var en lugn och 
trygg vistelse på förskolan för barnen, genom detta arbete och det tillåtande 
förhållningssätt har det gett barnen förståelse för att de har möjlighet att göra det de 
önskar och uttrycker på olika sätt. Eftersom barngruppen delas upp så ofta som 
möjligt innebär det att barnen går ut under olika tider och det blir ett lugn för alla.  

Pedagogerna upplever att barnen är trygga och att de vågar att uttrycka sina 
önskemål och åsikter och även respekterar andras.  

Upplevelsen från pedagogerna är att barnen känner att de kan påverka valet av 
material och aktiviteter under sin dag. Barnen uttrycker tydligt vad de vill göra och 
vad de vill ha för material och pedagogerna är flexibla och barnen få i största möjliga 
mån välja.  

Alla avdelningar delar upp barnen i mindre grupper vilket ger barnen mer studiero 
och det blir lättare att komma till tals och ta till sig undervisningen. För pedagogerna 
innebär det även att arbetsmiljön påverkas positivt. 
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Barnen kan komma till pedagogerna och uttrycka när de tycker det blir rörigt i något 
rum och vill då ha hjälp för att återfå lugnet i lekarna. En åtgärd är att få till en miljö 
som är tilltalande och som har böcker synliga för de äldsta barnen eftersom intresset 
för böcker är stort. 

 

Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lärande) 

En planerad åtgärd under året var att pedagogerna skulle bli mer medvetna när de 
spontana undervisningstillfällena sker det har pedagogerna utvecklat och blivit bra på 
och tar hand om dessa tillfällen i ett lärande syfte. Många spontana 
undervisningstillfällen sker på gården genom att barnen uppmärksammar och 
utforskar olika fenomen i naturen.  

Den planerade åtgärden kring att pedagogerna ska upplysa barnen mer om hur man 
kritiskt granskar information och källa är ett påbörjat arbete. Det har använts olika 
appar så som Anymate Anyting, Green Screen och det har projicerat såpbubblor och 
gjorts jämförelse och upplevt skillnaden med riktiga såpbubblor. En utmaning som 
framkommer är att hitta fler sätt att jobba med källkritik med yngre barn. 
Pedagogerna provar sig fram mer och mer med olika appar och användningsområden 
inom digitalisering. 
Barnen uppvisar ett källkritiskt tänkande. Upplevelsen från pedagogerna är att barnen 
utvecklat en förståelse för de digitala verktygen olika användningsområden och att de 
känns naturliga för barnen.  

Att skapa tydliga rutiner för att följa upp och analysera barnen utveckling och lärande 
var en planerad åtgärd för läsåret. Det ser olika ut på avdelningarna hur långt detta 
arbete har kommit. Några pedagoger har fått det som en rutin med att det sker 
kontinuerligt medan andra pedagoger har påbörjat detta arbete. 

En planerad åtgärd var att pedagogerna behöver ta vara på barnens olika modersmål 
för den fortsatta språkutvecklingen vilket delvis har uppnåtts.                                    
På en avdelning har modersmål kommit in naturligt eftersom en av pedagogerna har 
annat modersmål än svenska. Det har lyssnats och sjungits barnsånger på bland 
annat engelska. Under läsåret har Polyglutt använts som verktyg för att lyssna på 
böcker på olika språk har. 

Upplevelsen från pedagogerna är att det har varit svårt att arbeta med modersmål 
men det kan utvecklas vidare genom att hitta nya vägar till exempel med att fokusera 
mera på de olika modersmålen som finns i grupperna och få in modersmålen i 
projekten.  
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Den planerade åtgärden med att pedagogerna ska vara tydligare i den muntliga 
informationen till vårdnadshavare och att de ska ges möjlighet att framföra sina 
åsikter har på olika sätt uppnåtts. Pedagogerna upplever att vårdnadshavare har en 
stor inblick i det som görs genom användandet av InfoMentor och av den 
pedagogiska dokumentation som synliggörs på väggar, fönster och dörrar genom 
bilder som sätts upp både utomhus och inomhus. Ungefär samma dokumentation 
finns på InfoMentor för att vårdnadshavarna ska få en inblick i utbildningen och få en 
förståelse för vad barnen berättar om hemma. Pedagogerna berättar även vid 
hämtning vad som har hänt under dagen. Pedagogerna har fått muntlig positiv 
feedback från flera vårdnadshavare kring det som görs och dokumenteras på 
InfoMentor. Vårdnadshavare följer bloggen tillsammans med barnen. 
 

Kvalitetsenkäten 

Kvalitetsenkäten för 2021 har besvarats av 9 pedagoger av 12. 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 
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 många målområden som ingår i förskolans uppdrag.                                                                 
Det framkommer att ett utvecklingsområde från kvalitetsenkäten och från 
bedömning av förskolans kvalitet är att arbetet med språkutveckling för barn med 
annat modersmål än svenska behöver fortsätta att utvecklas. Ett annat område som 
behöver aktualiseras och diskuteras är vad kränkande behandling innebär. 

Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten för 2021 var riktad till vårdnadshavare med barn födda 2016 och 
2018. Det var hälften av vårdnadshavare som besvarade enkäten därav en låg 
svarsfrekvens. 

Föräldraenkätens resultat visar att vårdnadshavare känner sig trygga med att lämna 
sina barn på förskolan. Vårdnadshavarna upplever att barnen trivs och att 
pedagogerna har ett väl bemötande till både barnen och vårdnadshavare. 
Vårdnadshavarna upplever även att förskolan tar vara på deras barns intressen, 
åsikter och barnen ges stöd och möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. När det 
gäller att ge vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande över 
utbildningen är resultatet något lägre. Arbetet behöver fortsätta att 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 trots att Corona 
pandemin har gjort det svårare. Det digitala reflektionsunderlaget har varit central 
med en tydlig struktur som gör det bättre och enklare för pedagogerna i planeringen 
av utbildningen. 

Måluppfyllelse enligt läroplanen för förskolan har ökat med hjälp av reflektions-och 
planeringsmöten där pedagogerna aktivt arbetar med de digitala 
reflektionsunderlagen. Diskussionerna är strukturerade och fokuserar kring 
uppföljning, utvärdering och utveckling. Pedagogerna upplever att dessa möten och 
underlag är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Genom projektinriktat arbetssätt har barnen fått möjlighet att utvecklas inom 
läroplanens målområden, fördjupning i olika ämnesområden har skett utifrån 
barnens intressen och behov. I bland annat projektet vår närmiljö har det inte gått 
att genomföra allt det planerade såsom besök i affärer och bibliotek på grund av 
Corona pandemin. Däremot har styrkan varit att det har varit lätt att involvera alla 
barn i projektet på olika nivåer utifrån ålder.  Projektet Digitala resan med Digge och 
Datto har en framgångsfaktor varit att barnen upplevt många kulturella resor där 
jämställdhets begreppet arbetats med och som engagerat vårdnadshavare. 
Tillsammans projektet har gjort att barnen leker i olika konstellationer även med 
barnen på avdelningen bredvid vilket är en styrka. Pedagogerna ser tydligt att när de 
är genuint intresserade och engagerade i projekten får det stor betydelse för barnens 
fortsatta intresse till utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära, vilket 
läroplanen för förskolan stödjer och som är grunden för utbildningen. 

Pedagogerna kan se att det har stor betydelse för barnens lärande och utveckling när 
pedagogerna är aktivt närvarande i barnens vardag. Det synliggörs för pedagogerna 
målområden som behöver utforskas vidare kring och fånga intresset för vilket 
pedagogerna är noga med att presentationen blir av god kvalitet.   

De kan även se att en aktiv närvaro i barnens lek kan förebygga konflikter och 
hantera dessa när de uppkommer tillsammans med barnen. Pedagogen finns med 
som stöttning när behov uppstår, vilket ökar barnens självförtroende och de känner 
att vi har tillit till deras förmåga. 
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Detta är ett pågående arbete som ges stöd utifrån uppdraget i läroplanen för 
förskolan.  

 

Jämställdhet (Normer och värden) 

Genom att pedagogerna har fört många diskussioner och reflektioner med varandra 
och lyft sina egna tankar och erfarenheter kring jämställdhet har det påverkat 
resultatet positivt. Om pedagogerna ser att traditionella mönster kring jämställdhet 
kommer fram påminner de varandra. Eftersom det finns stort fokus i samhället gör 
det att området synliggörs på många olika plan, vårdnadshavare är också involverade 
när barnen samtalar om det i hemmet. Pedagogerna har i sitt professionella och 
engagerande arbetssätt och förhållningssätt visat och varit förebilder för och haft i 
tanken hur de uttrycker sig i olika sammanhang.  Det finns en ständig fundering på 
om vi omedvetet lägger in en traditionell värdering i könsnormer.  

Under läsåret har diskussioner först kring jämställdhet i olika konstellationer på 
utvecklingspedagog träffar som är ett led i att fortsätta diskussioner på arbetslagens 
reflektionstid och på den pedagogiska timmen.  

När det gäller modersmål så känner sig pedagogerna osäkra och vet inte hur de ska 
ta sig an ämnet. Det finns inte så mycket erfarenhet kring detta arbete men det finns 
en stark ambition att utforska och lära mer inom området till exempel vad det 
betyder för de yngsta barnen där kroppsspråket är det främsta språket. Inför nästa 
läsår finns det behov av kompetensutbildning för pedagogerna.  
 

Barninflytande / Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

Arbetet med barns delaktighet och inflytande är ett område som har pågått under 
många år och tillsammans med rektor har förskolans pedagoger kommit långt i detta 
arbete. Arbetet är en pågående process och diskussioner hålls kontinuerligt, detta 
blir tydlig när nya medarbetare kommer in i organisationen. 
För pedagogerna har det blivit naturligt att dela in barngruppen i mindre grupper. 
Detta menar pedagogerna gynnar barns studiero och det blir ett bättre samspel 
mellan pedagog och barn. Det innebär även att det är lättare för barnen att komma 
till tals, ta till sig undervisningen och att de vågar ta mera plats. Detta arbete påvisar 
pedagogerna själva är en framgångsfaktor i barns lärande och undervisning och att 
arbetsmiljön för pedagogerna påverkas positivt. 
En annan framgångsfaktor är pedagogers delaktighet i barns lek, aktivitet och in 
lyssnande till barns intressen vilket skapar trygghet och bidrar till utformning av 
utbildningen. Pedagogerna håller ständigt diskussioner igång vad gäller barnens 
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intressen och undervisningen och lärmiljön utformas utifrån barnens intressen, vilket 
leder till ett gemensamt lärande som är roligt och intressant för både barn och 
pedagoger.  
Förskolans styrka är att pedagogerna är aktivt närvarande som tar barnen på största 
allvar och som ser barnen som en medmänniska och som kan tänka sig in i barnens 
situationer för att försöka förstå. Pedagogerna använder sig själva som ett verktyg 
och iscensätter vardags dilemman kring demokrati och solidaritet där barnen har fått 
vara med och lösa dem, vilket har lett till barnen har ökar sin förståelse kring 
begreppen. Barnkonventionens olika artiklar har även varit ett stöd i arbetet med 
demokrati. 

Pedagogerna har många reflektioner kring hur lärmiljöerna är utformade utifrån 
studiero vilket de ser bidrar till att barnen alltid finner platser där det finns ett lugn. 
Att studieron är av god kvalitet ligger dels i styrkan hos pedagoger som aktivt är med 
och närvarande i barnens vardag, dels på ett gemensamt förhållningssätt. Barnen 
visar och uppskattar att pedagogerna är närvarande i leken.  

Vid inskolnings perioder och terminsstart lägger pedagogerna ned mycket tid på 
anknytning för att skapa trygghet och tillit till pedagogerna. Detta gemensamma 
arbetssätt anser vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ och tro på sig själva och 
ligger till grunden till all utveckling och lärande.  

På förskolan finns ett tillåtande synsätt till att barnen får använda material till det 
som barnen ser som möjligt, vilket innebär att material får flyttas runt eftersom 
pedagogerna ser att barnen har ett syfte med detta.   

 

Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lära) 

Att den planerade åtgärden kring spontana undervisningstillfällen uppnåtts beror på 
pedagogernas öppna och flexibla arbetssätt som tillvara tar på barnens intressen och 
som uppstår i lek och aktivitet.  

Arbetet med källkritik är ett påbörjat arbete som succesivt utvecklas. De äldsta 
barnen har visat upp en förståelse kring vad innebörden av att vara mera källkritiska 
är för något. Arbetssättet med att använda sig av bland annat olika appar och 
sökmotorer på internet har varit en framgångsfaktor. Det finns en viss osäkerhet med 
vad ett källkritiskt förhållningssätt kan vara för de yngsta barnen, men de har 
påbörjat arbetet. Pedagogerna kommer att fortsätta att utveckla detta område 
genom att ta hjälp av kommunens IKT pedagog. Alla pedagoger har besökt den 
digitala ateljén och fått med sig idéer och tips på hur arbetet med digitalisering kan 
utformas vilket har bidraget till ett ökat intresse hos pedagogerna. 
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Det finns fortfarande en del arbete kvar för att uppnå en kontinuerlig tydlig rutin för 
att följa upp och analysera barnens utveckling och lärande. Den egna reflektions tid 
behöver ses över och planeras kring på ett tydligare sätt och att även som pedagog ta 
del av kollegors kunskap. 

Modersmål har varit svårt att få till på ett naturligt sätt vilket kan bero på en 
osäkerhet hos pedagogerna och att den kompetensen som finns behöver utvecklas. 
Det visar sig i kvalitetsenkäten att pedagogerna saknar kunskap kring flerspråkiga 
barns språkkunskaper i de språk som inte är svenska. 

Ett område som har förbättrats är information och delaktighet till vårdnadshavare 
det får pedagogerna uppleva genom den respons som kommer från vårdnadshavare, 
både via infomentor och i den daglig kommunikation. Pedagogerna anser att 
vårdnadshavare har en god inblick och påverkan av det som sker i utbildningen på 
förskolan.  
 

Kvalitetsenkäten  

Pedagogernas samsyn kring utbildningen i Kvalitetsenkäten beror dels på de 
diskussioner och reflektioner som förekommer kring läroplanens uppdrag och hur 
den omsätts i praktiken, dels på att personalgruppen är trygga med varandra och det 
finns ett öppet diskussionsklimat. Att resultatet ligger högt kring uppdraget beror på 
pedagogernas samsyn och att de är närvarande och engagerade i barnens vardag och 
lek. Det förs också genuina samtal med barnen där pedagogerna är nyfikna på att 
vilja veta mer kring vad det är barnen uttrycker från de yngsta barnen till de äldsta 
och på så sätt utformas utbildningen. Det har utformats ett grundläggande arbetssätt 
kring målen i läroplanen där det finns en förståelse och kunskap kring olika 
målområden.  

Förskolan behöver skapa kontinuerliga arbetssätt för att barn med annat modersmål 
än svenska ska ges möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 
Pedagogerna behöver fortsätta att utveckla sina egna kunskaper inom området. Ett 
annat område som behöver vidareutvecklas är vad definitionen av kränkande 
behandling innebär. 
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Föräldraenkäten  

Att vårdnadshavarna är trygga och nöjda med deras barns vistelse på förskolan, beror 
på att pedagogerna lägger stor viktigt vid att det ska bli en bra introduktion för både 
barn och vårdnadshavare. Fokus är att skapa ett bra bemötande och engagemang 
kring familjen. Samt pedagogernas engagemang med att bygga trygga relationer 
vilket lägger grunden till lek och lärande.  

Förskolan behöver vidareutveckla olika former för att ge individuell och gemensam 
information till vårdnadshavare så att de får kontinuerlig information om 
utbildningen och kan framföra sina åsikter.  
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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… 

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

 alla barn tillåts ha rätten att vara det hen vill oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

 

Aktiviteter: Vi avser att 

  aktivt arbeta med barnkonventionen och det material som finns att tillgå. 

  medvetet välja litteratur och material till utbildningen som bidrar till ett 
normkritiskt förhållningssätt. 

 Inte göra skillnad på pojkar och flickor. Vi ser dem som barn och egna 
individer med olika intressen. 

 föra diskussioner och reflektera över vår syn på olikheter och likheter så vi 
håller ett gemensamt förhållningssätt. 

 agerar goda förebilder och håller ett professionellt förhållningssätt. 

 utmana oss själva till att använda könsneutrala uttryck. 

 

Utvärdering/uppföljning 

I januari 2022 kommer vi genom samtal, observationer och det systematiska 
kvalitetsarbetet se om vi uppnått målen. 
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Barninflytande / Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt intresse för och 
förmågan att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation och sin 
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan samt få 
förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i 
enlighet med dem. (Lpfö-18 s.16) 

 

Målkriterier: Detta sker när  

 vi upplever att barnen uttrycker sina tankar och åsikter och känner sig 
trygga med oss pedagoger och andra barn.  

 vi ser att de tar ansvar för sitt agerande gentemot miljön, material och 
kamrater på förskolan.  

 vi uppmärksammar vad barnen uttrycker både verbalt och med 
kroppsspråket. 
 

 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 vi delar in oss i mindre grupper för att skapa lugn och att varje barn skall få 
möjligheten att komma till tals. 

 fortsätta det goda samarbetet mellan avdelningarna. 

 ha tilltro till barnens egen förmåga.  

 vara aktivt närvarande i barnens lek och medvetet närvarande och lyhörda 
pedagoger. 

 skapa trygghet och fokusera på en god anknytning under inskolning. 

 

Utvärdering/uppföljning 

I januari 2022 kommer vi genom samtal, observationer och det systematiska 
kvalitetsarbetet se om vi uppnått målen. 
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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… 

 kompetensutbilda personal genom Skolverkets språkmoduler i handledning 
med specialpedagoger. 

 fortsätta arbeta med stödtecken, bildstöd samt modersmål. 

 ge tid för samtal med barnen i vardagen och visa intresse för deras tankar 
och funderingar samt ställa utvecklande frågor. 

 Genom det fortsatta arbetet med högläsning, sång, språklekar och andra 
estetiska uttrycksformer utveckla det nyanserade talspråket.  

 fortsätta använda oss av digitala verktyg. 

 

Utvärdering/uppföljning 

I januari 2022 kommer vi genom samtal, observationer och det systematiska 
kvalitetsarbetet se om vi uppnått målen. 
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