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1. Förskolan Borgen 

Borgens förskola består av två avdelningar, Örnen och Draken. Örnen har 14 barn i åldrarna 
1 -2 år och Draken har 20 barn i åldrarna 3 – 5år. På förskolan arbetar 2 förskollärare och 4 
barnskötare. Förskolan består av ljusa, öppna lokaler med en stor gemensam utegård. 
Borgens förskola är belägen nära skog och flera lekparker. Öppning och stängning sker 
gemensamt på avdelning Örnen. Borgen är en mindre förskola som gör det möjligt att ha ett 
nära och gott samarbete mellan avdelningarna.  

2. Resultat för läsår 2018/2019 

Under läsåret 2018/2019 har fokus legat på språkutveckling och naturvetenskap. Barnen har 
getts många möjligheter till eget inflytande över sin vardag och förskolans miljö. Båda 
avdelningarna har arbetat utifrån ett normkritiskt arbetssätt och använt sig av litteratur 
samt normkritisk checklista. Med hjälp av pedagogisk dokumentation har det synliggjorts 
hur barnen lekar med olika material och utnyttjar hela förskolans miljö utan att bli 
begränsade utifrån ålder eller könstillhörighet. Ur dokumentationen blir det även synligt hur 
barnen leker med ord, berättar, kommunicerar med varandra mm. Under vårterminen 
startade förskolan upp ett projekt med fokus på naturvetenskap. Barnen ställer många 
frågor kring djur och växter, källsorterar samt visar ett intresse för de djuren vi hittar i vår 
närmiljö.  

Utifrån föräldraenkäten framkom det att vårdnadshavare är mycket nöjda med Borgens 
verksamhet i sin helhet. De är nöjda med inskolningen på förskolan och känner sig trygga. 
Förskolan erbjuder en stimulerande miljö, där barnen trivs. Vårdnadshavare uttrycker att 
pedagoger tar tillvara på barnens intresse, tankar och åsikter. Pedagoger stödjer barnen i dess 
språkutveckling och ger barnen möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Alla barn oavsett 
kön ges samma möjligheter. Vårdnadshavare uttrycker att förskolan till viss del stödjer barnen i 
dess utveckling av kunskaper i matematik och teknik. Ett fåtal vårdnadshavare uttrycker att de 
inte haft möjlighet att ta del av förskolans trygghetsplan. Pedagoger har tagit del av 
föräldraenkätens resultat. De kommer under kommande läsår, lägga stor vikt vid hur de låter 
vårdnadshavare ta del av trygghetsplanen samt arbetet kring matematik och teknik.  

 

3. Analys  

 
Under läsåret 2018/2019 har fokus legat på språkutveckling och naturvetenskap. Barnen har 

getts många möjligheter till eget inflytande över sin vardag och förskolans miljö. Båda 
avdelningarna har arbetat utifrån ett normkritiskt arbetssätt och använt sig av litteratur 
samt normkritisk checklista.  



 
 

Normer och värden  

Barnen har getts möjlighet att sätta sig in andras situationer, bland annat genom att prata om 
känslor utifrån känselkort. Kommunikation mellan vuxen – barn sker på barnens villkor med 
stor respekt för barnens egenvärde. Samtal om hur man är en ”bra kompis” har förts dagligen. 
Till viss del görs reflektioner tillsammans med barnen kring kön, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning och sexuell läggning. Detta sker främst i samband med bokläsning.  Under 
kommande läsår kommer förskolan att arbeta vidare med att synliggör människors olikheter 
och föra diskussioner och reflektioner tillsammans med barnen med hjälp av nytt material. 

Språklig begreppsförmåga 

Barnen ges många möjligheter att utveckla sitt skriftspråk utifrån sin egen förmåga. De ges också 
tillfälle att utveckla ett nyanserat talspråk och träna på att lyssna, argumentera och stå för sina 
åsikter. Barnen ges möjligheter att leka med ord och träna ords betydelse. Pedagogerna lägger 
stor vikt vid barnens egna berättande, både genom att berätta men också lyssna på andra. Sagor 
och böcker används i olika former, genom drama, bildkort, sånger/ramsor, skrivböcker. Barnen 
utmanar skriftspråket genom veckans bokstav och ord utifrån sina ”egna” bokstäver i namnet. 
Tecken som stöd används för att förstärka språket. Under kommande läsår ligger fokus på 
läsning och dramatisering. Båda avdelningarna har köpt in mycket ny litteratur.  

Matematisk begreppsförmåga 

Barnen ges många möjligheter att utifrån sin nivå använda matematik i vardagliga händelser. De 
ges också många möjligheter till att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar på 
matematiska begrepp och egna och andras problemställningar. Barnen har utmanats genom 
sortering, former, lägesord, konstruktion i olika material och mått. Till viss del förs och följer 
barnen matematiska resonemang, samt löser vardagliga problem med hjälp av matematiska 
förmågor. Under kommande läsår kommer det att genomföras mer planerade aktiviteter med 
fokus matematik, för att utmana barnen i att föra och följa matematiska resonemang. 

Naturvetenskapliga och tekniska förmågor 

Barnen har getts många möjligheter att urskilja teknik och naturkunskap i vardagen och 
utforskat hur enkel teknik och naturvetenskap fungerar. Barnen har utmanats i att bygga och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen har också getts många 
möjligheter till att träna ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Barnen går ofta med sina 
pedagoger för att besöka sin närmiljö kring förskolan. Intresset kring djur och växter är stort, 
vilket har varit fokus under större delen av projekten. Barnen har också utmanats i bygg och 
konstruktion, flyta/sjunka, fast/flytande i form av smältningsprocess av snö och is, återvinning 
och kompostering. Flertalet gånger under terminen har barnen arbetat kring QR-koder och 
Green-screen. Under kommande läsår introducerar vi ”material världen” för barnen med syfte 



 
 

att skapa medvetenhet kring källsortering. Arbetet med teknik behöver förtydligas och 
synliggöras.  

Barns inflytande 

Barnen har getts många möjligheter till att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed kunnat 
påverka förskolans vardag och sin egen situation. Många tillfällen har getts i att träna ett 
personligt ansvarstagande. Barnen har getts många möjligheter att träna de demokratiska 
principerna som innefattar beslutsfattande och samarbete. Pedagogerna har varit lyhörda inför 
barnens intresse och skapat projekt och aktiviteter utifrån det. Miljön har varit tillåtande och val 
av material har utgått från barnens intresse. Barnen utmanas i att ta ansvar genom bland annat 
att plocka undan efter avslutad aktivitet och vid på- och avklädning m.m. Förskolan kommer att 
fortsätta att arbeta i projekt utifrån barnens intressen.  

Pedagogisk dokumentation 

Förskolan gör ständigt aktiva åtgärder för att kontinuerligt följa upp och utvärdera 
verksamheten. Förskolan har en kreativ lärmiljö, där alla barn får utvecklas efter sin nivå och sin 
förmåga. Varje barns lärande följs till viss del upp och dokumenteras. Det finns till viss del 
tydliga rutiner för att dokumentera om barnen tycker att verksamheten är intressant, rolig och 
meningsfull. Rutinerna för pedagogisk dokumentation ska ses över och göras tydligare, samt 
börja använda samarbetsytan och Infomentor till den pedagogiska dokumentationen. 

 

4. Mål och åtgärder för läsår 2019/2020 

Förskolan har som uppdrag att arbeta med alla mål i Lpfö 18. Utifrån resultat och analys 
formuleras mätbara och tidsbestämda mål som syftar till verksamhetsutveckling samt hur 
denna bidrar till varje barns utveckling och lärande. Prioriterade mål markeras med en 
stjärna. 

 
 

4.1 Normer och värden 
 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla respekt och förståelse för alla 
människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.  

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Arbetslagen synliggör människors olikheter och föra diskussioner och reflektioner 
tillsammans med barnen.  

 

 



 
 

        Aktivitet: Vi avser att… 

 Pedagoger söker efter material kring diskrimineringsgrunderna, för att få in det som 
en medveten och naturlig del i vardagen.  

 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Pedagogisk dokumentation, arbetslagsreflektioner och utifrån en normkritisk checklista 
samt vid utvärdering av förskolans kvalitet.  

 

 
4.2 Omsorg, utveckling och lärande * 
 

Mål: Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar,  

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Pedagoger har mer planerade aktiviteter med fokus matematik, för att utmana 
barnen i att föra och följa matematiska resonemang. 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Arbeta i mindre grupper och uppmärksamma matematik i vardagliga situationer.  

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Pedagogisk dokumentation, arbetslagsreflektioner samt vid utvärdering av förskolans 
kvalitet.  

 

 

4.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål: intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation  

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Pedagogerna är lyhörda och närvarande i barngruppen.  

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 

 Arbeta i projekt utifrån barnens intressen.  



 
 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Pedagogisk dokumentation, arbetslagsreflektion samt utvärdering av förskolans kvalitet. 

 
 

4.4 Förskola och hem 

Mål: vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för 
barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande.  

Målkriterier: Detta sker när… 

 Aktiviteter och läroplansmål tydligare synliggörs i samtal med vårdnadshavare, 
infomentor samt i verksamheten.  

Aktivitet: Vi avser att… 

 Lägga stor vikt vid hur pedagogerna låter vårdnadshavare ta del av trygghetsplanen 
samt arbetet kring matematik och teknik. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Enkät till vårdnadshavare 

 

 

4.5 Övergång och samverkan 

Mål: förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.  

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Vårdnadshavare, barn och pedagoger för samtal kring kommande övergång. 
Vårdnadshavare och barn ska ha möjlighet att besöka avdelning/förskoleklass innan 
övergång. 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga med övergångar mellan avdelningar samt 
förskola till förskoleklass. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid uppföljningssamtal. 

 

 



 
 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling * 

Mål: varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och 
analyseras  
 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Alla pedagogerna har kunskap och kännedom om dokumentation i infomentor.  

Aktivitet: Vi avser att… 

 

 Rutinerna för pedagogisk dokumentation ska ses över och göras tydligare. Alla 
pedagoger ska få en genomgång i hur infomentor fungerar samt börja använda 
samarbetsytan och Infomentor till den pedagogiska dokumentationen. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Arbetslagsreflektioner, utvärdering av förskolans kvalitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


