Vision
Program
Policy
Regler
Handlingsplan
Riktlinjer

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnd

Sida 2 (15)

Innehåll
Förutsättningar .............................................................................................................. 3
Resultat .......................................................................................................................... 3
Sammanfattande analys ................................................................................................ 8
Planerade åtgärder ................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilagor ....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sida 3 (15)

Förutsättningar
Förskolan Borgen
Borgens förskola består av två avdelningar, Örnen och Draken. Örnen har 14
barn i åldrarna 1–3 år och Draken har 20 barn i åldrarna 3-5 år. På förskolan
arbetar 2 förskollärare och 4 barnskötare. Förskolan består av ljusa, öppna
lokaler med en 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. Förskolan har två utvecklingsdagar per
termin som har till uppdrag att utvärdera utveckla och följa upp utbildningen.
Pedagogerna på Borgens förskola har olika utvecklingsuppdrag där en
digitalstödjare och en utvecklingspedagog ingår. Förskolan har även ett nära
samarbete med specialpedagoger i området.
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Resultat
Förvaltningens fokusområden har under läsåret 2020/2021 varit jämställdhet,
barns inflytande och delaktighet samt undervisningens kvalitet. Förskolans
egna fokusområden har varit digitalisering, pedagogisk dokumentation och
etnicitet.

Jämställdhet
Förskolan har under terminen haft diskussioner i arbetslagen, samt läst
litteratur om hur vi samtalar med barnen och agerar i olika situationer utifrån
ett jämställdhetsperspektiv. Detta har ökat medvetenheten gällande
jämställdhet hos pedagogerna.
Observationer av barngrupperna har skett kontinuerligt för få syn på eventuella
uppdelningar utifrån kön. Pedagogerna har jobbat med könsöverskridande
miljöer och sett att barnen lekt blandat med material i de olika miljöerna, men
att det ibland förekommit uppdelningar, främst bland de äldre barnen. De
fortsätter att utveckla miljöerna så att barnen inte begränsas beroende av kön.
Barnen har däremot lekt könsöverskridande lekar på båda sidorna och visat
förståelse för att det är okej att vara olika. Pedagogerna har sett över material
och bilder, så att miljöerna representerar båda könen. De har berättat sagor
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis har de gjort om “sagan om
vanten” utifrån ett jämställdhetsperspektiv och berättat bockarna bruse i olika
varianter. De har jobbat med normkritiska sagor, och dramatiseringar. Barn
och pedagoger har sedan reflekterat tillsammans utifrån sagorna. Pedagogerna
ser även att de kan utveckla sångerna och uppdatera med fler normkritiska
sånger. De ser även att de kan utveckla arbetet med jämställdhet genom att visa
på att man ser olika ut och är olika oavsett kön.
Pedagogerna har infört material som visar på människors olika etnicitet, t.ex.
genom böcker, bilder och dockor. De har tillsammans med barnen tittar på
filmer med människor från olika kulturer, t ex hur man bor. Man har även
projicerat upp filmer med danser från olika kulturer, då barn och pedagoger
dansat med. Därefter har man samtalat med barnen om detta. Man har använt
sig av bilder från olika länder, som satts upp på förskolan, för att kunna samtala
vidare utifrån dessa. Personal från andra kulturer har berättat och samtalat med
barnen kring deras egna upplevelser. Barnen har visat ett intresse och en
nyfikenhet gentemot andra kulturer.

Barns inflytande och delaktighet
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Undervisningen utifrån projektet har baserats på barnens intressen och
pedagogerna har även introducerat aktiviteter. Förskolan har haft ett
gemensamt projekt som har varit vatten men det har även förekommit mindre
projekt vid sidan av för att ta tillvara på barnens intressen.
Pedagogerna har delat barnen i mindre grupper på förmiddagarna och ser att
det är mycket lugnare, mindre konflikter och att varje barn får mer utrymme.
Material är tillgängligt i barnens nivå och bilder finns i barnens nivå på det som
inte är tillgängligt, så att de yngsta kan visa vad de är intresserade av.
Pedagogerna tar tillvara på barnens tankar och ideér och utformar
undervisningen efter detta. Genom dokumentation, där främst bilder har
använts har barnen återberättat och kommit med nya ideér. Pedagogerna ser att
de behöver utveckla så att barnen blir mer delaktiga i metodval av
undervisningen.

Undervisningens kvalitet
Pedagogerna har haft reflektion varje vecka för att kunna planera utbildningen.
Pedagoger och barn har jobbat i mindre grupper för att varje barn på sätt ska få
mer utrymme samt för att undervisningen ska kunna läggas på barnens nivå.
Undervisningen har utgått från barnens intresse, där det gemensamma projektet
har varit vatten. Barn och pedagoger har även jobbat i andra mindre projekt just
för att barnen har visat intresse för olika saker. Även utifrån ett
kvalitetsperspektiv har barnen varit indelade i mindre grupper under
projektarbetet. Pedagogerna ser att det hade behövts även under
eftermiddagarna, men att detta periodvis har varit svårt att få till.
Arbetslagen har under läsåret haft diskussioner gällande den spontana
undervisningen och gett varandra exempel och idéer för hur den spontana
undervisningen kan tas tillvara. Diskussionerna har ökat medvetenheten hos
pedagogerna gällande den spontana undervisningen. Det har använts mycket
bilder som hjälpmedel på båda avdelningarna där spontana samtal med barnen
har uppkommit, både på avdelningen, i skötrummet och tamburen.
Pedagogerna ser att undervisningen utifrån projekten ibland behöver ges mer
tid, att flera aktiviteter erbjuds med samma lärandesyfte.
Utifrån projekten och genom digitalisering har förskolan arbetat med olika
läroplansmål. Barn och pedagoger har med hjälp av projektorn utforskat olika
miljöer, där barnen har visat ett stort intresse för havet och olika djur som lever
där. Genom QR-koder har barn och pedagoger lärt sig om olika fiskar. Barnen
har visat intresse för detta genom att berätta eller peka på QR-koderna. Dessa
har även använts i samband med sångstunder.
Förskolan har även påbörjat arbete med webägget för att utforska naturen. I
samband med webägget har barnen även visat intresse för kroppen och på så
sätt tittat närmare på hur exempelvis armar och händer ser ut på nära håll.
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Genom green screen har barn och pedagoger arbetat med källkritiskt tänkande.
Pedagoger och barn har tillsammans med hjälp av green screen skapat egna
bilder som inte är på riktigt. Utifrån projekten har de skapat bilder där barn och
pedagoger simmar i havet bland fiskar. Tillsammans har barn och pedagoger
sedan reflekterat och samtalat om dessa. Barnen har till viss del visat förståelse
för att bilderna inte är på riktigt. Pedagogerna anser att arbetet med green
screen och källkritiskt tänkande är på god väg men att det fortfarande behöver
utvecklas.
Draken har jobbat en del med bluebot, där barnen har prövat att programmera.
De har även använt bluebot i i skapandeaktiviteter, där en penna använts
tillsammans med blueboten för att skapa mönster.
Pedagogerna märker att barnen visar stort intresse för digitala verktyg, då de
har efterfrågat flera av dessa.
Pedagogerna har reflekterat kring den dokumentation som gjorts, både i
arbetslagen och tillsammans med barnen. De har främst använt sig av bilder
när de reflekterat tillsammans med barnen. Pedagogerna har aktivt ställt frågor
och utmanat barnen i att berätta kring vad som sker på bilderna både spontant
och planerat. Pedagogerna har sedan tagit till sig reflektionerna och använt
dessa i undervisningen. Barnen har även varit delaktiga i att dokumentera olika
aktiviteter. På örnen har det funnits en pärm med dokumentation där bilderna
har varit lättillgängliga för barnen. Draken har haft dokumentation uppsatt på
väggarna. Utifrån projektet har den pedagogiska dokumentationen varit till stor
hjälp i planeringen av kommande aktiviteter.
Kvalitetsenkäten
Personalenkäten visar att pedagogerna anser sig bedriva en verksamhet som är
bra. Barnen trivs, är trygga, lär och utvecklas på förskolan. Pedagogerna anser
att de lyckas bra att ge flickor och pojkar samma möjligheter i förskolan. Det
finns en medvetenhet i arbetet med genus och jämställdhet både gällande
förhållningssätt, material och lärmiljö. Pedagogerna anser sig lyckas bra
gällande arbete med människors lika värde. Man anser sig lyckas mycket bra
med att förmedla tolerans för olikheter.
Föräldraenkäten
Föräldraenkäten var i år riktad till vårdnadshavare som har barn födda 2016
och 2018. Resultatet visar att vårdnadshavarna har en stor nöjdhet vad gäller
förskolans inskolning, bemötande, förhållningssätt och undervisning av deras
barn. De upplever att flickor och pojkar ges samma möjligheter på förskolan.
De är trygga när barnen är på förskolan och de kan rekommendera förskolan
till andra. Enkäten visar också att vårdnadshavare blir bra bemötta i förskolan
och att de har bra utvecklingssamtal gällande deras barn. De anser sig också få
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möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan samt information om
förskolans trygghetsarbete (planen mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling). Till viss del saknar vårdnadshavare kännedom om
förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.

Sida 8 (15)

Sammanfattande analys
Utifrån resultatet av förskolans utvärdering och de prioriterade målen,
pedagogernas kvalitetsenkät och föräldraenkäten riktad till vårdnadshavare till
barn födda 2016 och 2018 så kan vi göra följande analys.
Genom projektinriktat arbetssätt har barnen fått möjlighet att utvecklas inom
läroplanens målområden, fördjupning har skett utifrån barnens intressen och
behov. Utifrån föräldraenkäten är språkutveckling med fokus på barn med
annat modersmål än svenska något som behöver utvecklas och även förmedlas
till vårdnadshavare.
En extra fördjupning har skett inom samtliga fokusområden.

Jämställdhet:
Det har varit stort fokus på könsöverskridande miljöer, där könsstereotypiska
material varit blandade i miljöerna, exempelvis har det skapats en frisördel
tillsammans med bilar för att allt material ska bli tillgängligt för alla barn.
Pedagogerna ser att metoden har haft påverkan på ett positivt sätt då materialet
varit mer tillgängligt för alla barn. Det har på så sätt inte blivit ”typiska” rum
utifrån ett specifikt kön.
Barnen har lekt könsöverskridande lekar, där båda könen har lekt att de haft
bebisar i magen, haft tofs i håret och lekt polislekar. Det har funnits
utklädningskläder tillgängligt som även där har valts att användas av båda
könen. Utifrån sagor och sånger har barnen fått möjlighet att reflektera
tillsammans utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De har även lekt sagorna med
olika figurer, exempelvis så har bockarna bruses troll varit både en snäll drake
och en elak prinsessa. Detta har sedan kunnat leda till samtal och reflektioner.
Boken “normkreativitet i förskolan” har bidragit med ytterligare kunskap i
jämställdhetsarbetet. Utifrån den har pedagogerna haft diskussioner med
varandra, där språket, hur vi samtalar och agerar med och mot barnen varit en
stor del. Framförallt har diskussionerna i arbetslagen varit till stor hjälp då
pedagogerna anser sig dels blivit påminda om sitt eget sätt att agera, samt
kunnat utbyta kunskap och erfarenheter gällande jämställdhet med varandra.

Barns inflytande
Utifrån projektet har pedagogerna utgått från barnens intressen när aktiviteter
har planerats. Utifrån projektet upplever pedagogerna att det är lättare att få ett
flyt i projektet när barnens egna intressen involveras. De anser att det varit
positivt att även jobba i mindre sidoprojekt för att på så vis kunna ta tillvara på
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fler av barnens intressen. Barnen har även varit indelade i mindre grupper,
vilket lett till att barnens olika intressen har kunnat tillgodosetts. Genom olika
miljöer har barnen även kunnat utvidga sitt intresse och lärande. Exempelvis
har barnen varit intresserade av kroppen. Vi skapade då en doktorshörna där
deras lek vidareutvecklades. Materialet har även funnits på barnens nivå och vi
ser att bilder har varit till stor hjälp för att barnen ska kunna välja och berätta
vad de vill. Vi ser att vi skulle behöver ge barnen fler valmöjligheter till
undervisning utomhus.

Undervisningens kvalitet
Barngrupperna har varit indelade i mindre grupper, främst under projektet men
även delvis under den fria leken. Det har dock varit svårt att få till en
uppdelning av barngruppen i smågrupper under eftermiddagarna p.g.a. att
många barn varit på förskolan även under eftermiddagen och det har funnits ett
behov av att personalen hjälps åt.
Genom arbetet i mindre grupper har det varit lättare att anpassa undervisningen
på barnens nivå och även skapa ett lugn i barngruppen. Det har även varit bra
att dela upp dem utomhus och inomhus. I arbetslagen har vi haft reflektioner
gällande den spontana undervisningen och hur vi kan ta tillvara på den. Detta
har ökat pedagogernas medvetenhet gällande spontan undervisning. Vi ser att
bilder i verksamheten har varit till stor hjälp för att undervisa spontant.
Exempelvis har det genom bilder blivit många reflektioner gällande olikheter.
Vid skötbordet har det funnits bilder tillhörande projektet som vi ser har varit
språkutvecklande då barnen tagit till sig detta. Vi upplever att vissa delar av
undervisningen behöver mer tid och att vi behöver erbjuda fler aktiviteter på ett
varierat sätt men med samma lärandesyfte.
Pedagogerna har haft kompetensutveckling inom digitalisering, vilket gett dom
mer kunskap inom ämnet. De har tillsammans med barnen utforskat olika
digitala verktyg. Barnen har även blivit intresserade av dessa genom att peka,
visa och efterfråga olika digitala verktyg. Pedagogerna har jobbat med QRkoder, där de utifrån projektet har utvecklat intresse för djur i havet. Med hjälp
av projektorn har de skapat olika miljöer. Projektorn har gett barnen möjlighet
att utforska livet i havet på nära håll, något som annars hade varit svårt att
genomföra. Med hjälp av att projicera upp verkliga bilder och filmer på vad
som finns under havets yta har barnen kunnat utforska havet och de djur som
lever där med kroppen och olika sinnen.
Pedagoger och barn har även jobbat med ljusbord, som bidragit till att bland
annat utforska bygglek i kombination med ljus och skuggor. Lekarna har även
utvecklats med hjälp ljusbordet och projektorn, då projektorn och ljusbordet
har gjort att ljus på olika sätt har kunnat reflektera på det som byggts. De har
introducerat och utforskat webägget, där barnen främst visat intresse för att
utforska sin egen kropp samt naturmaterial utifrån. Barnen har visat intresse för
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att titta närmare på olika saker och att webägget har gjort detta möjligt på ett
roligt och lekfullt sätt.
Pedagogerna upplever dock att det har varit något krångligt att använda det,
eftersom det behöver vara uppkopplat till internet vilket har lett till begränsad
användning, exempelvis har webägget inte kunnat användas utomhus.
Med hjälp av green screen har pedagogerna påbörjat arbete med källkritiskt
tänkande, där barnen delvis förstått att bilderna som skapats inte varit på
riktigt. I arbetet med green screen har det varit stort fokus på att pedagogerna
tillsammans med barnen ska lära sig att använda green screen. Det har
emellanåt varit lätt att tappa fokus då pedagogerna själva inte haft tillräcklig
kunskap ännu. För att lära green screen tillsammans med barnen skulle ännu
mindre grupper vid dessa tillfällen vara ett alternativ.
Genom dokumentation i form av bilder och filmer har barn och pedagoger
reflekterat tillsammans. Pedagogerna upplever att barnen är intresserade av att
se vad de själva gör och att det därför är lättare att få igång en dialog med dem
kring de aktiviteter som gjorts. De ser även att dokumentationen bidrar med att
skapa samtal barnen emellan och att bilderna bidrar till att synliggöra barnens
intressen och åsikter samt att de har varit stor till hjälp för planeringen av
undervisningen. Dokumentationen, främst med bilder har även använts av oss
pedagoger under reflektionstillfällena, vilket har gjort att vi fått syn på saker
som vi annars inte hade uppmärksammat. Pedagogerna har även fått mer
erfarenhet av pedagogisk dokumentation under året vilket lett till att det
används mer.
Genom bilder och material har vi skapat pedagogiska miljöer utifrån etnicitet.
Det har lett till många olika samtal med barnen om detta. De har även lyssnat
och tittat på musikvideor som innefattat kulturell mångfald. De ser att barnen
har visat en nyfikenhet för andra kulturer och att bilder och musik gjort det lätt
att samtala om olikheter. Barnen har visat intresse för olika kläder i andra
kulturer och även prövat att äta med pinnar istället för gaffel eller sked. Barnen
har uppmärksammat olikheter, där bemötandet från pedagoger har spelat en
stor roll.
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Planerade mål och åtgärder för läsår 2021/2022
Förvaltningens prioriterade områden
Jämställdhet
Planerade åtgärder: aktiviteter och utvärdering/uppföljning
Mål:


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

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…




Utforska olika miljöer oavsett könstillhörighet
Uppmärksammar och visar en acceptans gentemot olika sätt att vara
oavsett könstillhörighet.
Utvidga sina intressen och lekar

Aktiviteter: Vi avser att…





Uppmärksamma, synliggöra och bryta könsmönster
Skapa miljöer som tillåter könsöverskridande lekar.
Använda bilder och material för att samtala om att vi kan se olika ut
oavsett kön.
Ta del av ny forskning och litteratur för att bli ännu mer medvetna
pedagoger.

Utvärdering/uppföljning av mål:



Vid varje avdelnings reflektionstillfällen
Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni)

Barns delaktighet och studiero
Planerade åtgärder: aktiviteter och utvärdering/uppföljning
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Mål:


Arbeta aktivt för att främja barns förmåga att vara delaktiga och utöva
inflytande över sin utbildning

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…



Uttrycka sina tankar och åsikter för att påverka situationen
Tar ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö

Aktiviteter: Vi avser att…






Fråga efter och ta tillvara på barnens tankar och idéer
Utforma undervisningen efter barnens visade intressen
Utforma förskolans miljö efter barnens intressen
Erbjuda fler aktiviteter utomhus

Utvärdering/uppföljning av mål:




Vid varje avdelnings reflektionstillfällen
Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni)

Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och
lärande)
Mål:




Undervisningen ska ske efter varje barns nivå, behov och intresse i
vardagen.
Undervisningen ska ske på ett varierat sätt
Undervisningen ska innefatta källkritiskt tänkande

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…




Barnen är aktiva i undervisningen
Barnen deltar i undervisningen på ett varierat sätt
Barnen utvecklar ett källkritiskt tänkande

Aktiviteter:



Vi avser att dela barngruppen i mindre grupper
Ta tillvara på den spontana undervisningen i vardagen.
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Planera undervisningen så att den kontinuerligt utmanar barnen vidare
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.
Planera undervisningen på ett varierat sätt med samma lärandesyfte
Använda green screen i syfte att utveckla ett källkritiskt tänkande.

Utvärdering/uppföljning av mål:




Vid varje avdelnings reflektionstillfällen
Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni)

Förskolans prioriterade mål
Språkutveckling
Mål:


Arbeta språkutvecklande med det svenska språket, annat modersmål
och tecken som stöd

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…


Visa intresse för svenska språket, sitt modersmål och tecken som stöd

Aktiviteter: Vi avser att...


Planera undervisningen så att det svenska språket, annat modersmål och
tecken som stöd genomsyrar utbildningen.

Utvärdering/uppföljning av mål:




Vid varje avdelnings reflektionstillfällen
Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni)
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FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE
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