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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 IKT och UPT ingår.  

 

Resultat för läsåret 2019/2020 

Under läsåret 2019/2020 har fokus legat på hållbar utveckling och språkutveckling. 

På förskolan har barn och pedagoger arbetat med materialvärlden. Genom materialvärlden har 
de arbetat med olika läroplansmål exempelvis teknik, skapande och språk. Genom arbetet 
med materialvärlden har barnen visat stort intresse och reflekterat kring naturen och vad som 
hör hemma där. Under vårterminen har barn och pedagoger arbetat med hållbar utveckling 
genom relationer. De har arbetat med samarbete, relationer och att ta eget ansvar för sina 
handlingar.  

Pedagogerna stödjer barnen i dess språkutveckling och ger barnen möjlighet att utvecklas 
efter sin egen förmåga. Barn visar positiv språkutveckling genom samtal, hur de uttrycker, tar 
samtalsplats, berättar, läser, upprepar, eftersäger, skriver, leker, dansar, skapar mm. Dock 
menar pedagogerna att den positiva språkutvecklingen främst gäller för det svenska språket. 
Pedagogerna arbetar mycket med tecken som stöd i verksamheten och ser att barnen nu 
använder det som en naturlig del i vardagen. Vi kan se att de flesta barnen känner igen första 
bokstaven i sitt namn och en del känner igen och skriver sitt namn själv. För att sedan jämföra 
namnet med sina vänner.  

Resultatet från pedagogernas utvärdering visar att man anser sig lyckas väl med sitt 
pedagogiska uppdrag. Med pedagogisk medvetenhet bedriver de en verksamhet där barn och 
vårdnadshavares trygghet prioriteras högt. Man arbetar för att vara närvarande pedagoger som 
ser och uppmuntrar varje barn. Man bygger relationer och uppmuntrar till goda möten. 
Barngruppen delas ofta i mindre grupper för att öka varje barns möjlighet att bli sedda och 
bekräftade utifrån sina förmågor och intressen. Tid och möjlighet skapas för att barn ska få 
prova, undersöka och lyckas. Det finns en hög ambition och vilja att lyssna in varje barn för 
att ta tillvara på deras möjligheter till delaktighet och inflytande i utbildningen.  

Utifrån analysen som gjordes i januari 2020 har pedagogerna valt att vid varje 
reflektionstillfälle gå igenom hur de jobbat med digitalisering, matematisk begreppsförmåga 
och plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Material och lärmiljöer 
skapas utifrån detta. Digitalisering integreras på ett naturligt sätt i miljö och projekt. När det 



gäller planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har målen etnicitet 
och genus prioriterats under våren. Under våren har barnen getts många möjligheter att utifrån 
sin nivå använda matematik i vardagliga händelser.  

Personalenkäten visar att pedagogerna anser sig bedriva en bra verksamhet. Barnen trivs, är 
trygga, lär och utvecklas på förskolan. Arbetet med att skapa förutsättningar för barns 
utveckling inom språk, natur, matematik, teknik och estetik lyckas man bra med. Man anser 
sig lyckas mindre bra i arbetet med flerspråkighet. 

 
Föräldraenkäten: Tyvärr var det ett väldigt lågt deltagande i enkätundersökningen. Det låga 
deltagandet ger inte tillförlitligt svarsunderlag och redovisas därför inte här.  

 
 
Förvaltningens prioriterade områden 

 
 
Jämställdhet 
Uppföljning av resultat och tidigare insatser 
Hur har vi arbetat? 

Pedagogerna har tillsammans med barnen samtalat om olikheter och allas lika värde. De har 
ställt frågor om familjer och könstillhörighet. Värdegrundsfrågor hålls levande dagligen, 
genom ett medvetet förhållningssätt. Pedagogerna samtalar med barnen utifrån deras frågor 
och funderingar. De ser till diskrimineringsgrunderna när lärmiljöer planeras. De ställer sig 
frågan: är det något i miljön som begränsar barnen p g a kön, etnisk tillhörighet o s v. När 
pedagogerna utvärderar undervisningen ställer de sig frågan: var det något som begränsade 
barnens möjlighet till lärande p g a kön, etnisk tillhörighet o s v 
 

Barninflytande  
Uppföljning av resultat och tidigare insatser 
Hur har vi arbetat?  

Barnen har utfört olika uppgifter utifrån deras kompetens i vardagen, som exempelvis hjälpa 
till att duka vid måltider. Barnen får alltid möjligheten att prova på själv först. Materialet finns 
i deras nivå. De får möjlighet att påverka sin vardag genom att de får välja aktiviteter och 
utflyktsmål. 
Det finns en hög ambition och vilja att lyssna in varje barn för att ta tillvara på deras 
möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten. 
 

Undervisningens kvalitet 
Uppföljning av resultat och tidigare insatser 
Hur har vi arbetat? 

Undervisning planeras och bedrivs utifrån önskan att dagligen erbjuda barnen möjligheter till 
utveckling och lärande i enlighet med förskolans läroplansmål. 

 

Förskolans prioriterade mål från 2019           

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



Under våren har barnen getts många möjligheter att utifrån sin nivå använda matematik i 
vardagliga händelser. Barnen har utmanats genom sortering, former, lägesord, 
konstruktion i olika material och mått. 

 Varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, 
dokumenteras och analyseras.  

Varje barns utveckling och lärande följs alltid upp och dokumenteras i InfoMentor samt 
analyseras 

 

Sammanfattande analys 

Hållbar utveckling 
Barnen visade stor nyfikenhet och intresse för projektet. Projektet ledde till att barnen fick ett 
större intresse för hållbar utveckling. I undervisningen med materialvärlden har vi sett att 
barnen visar ett intresse för sopsortering och vad olika material är tillverkade av. Vi ser också 
att barnen visar intresse för att hålla rent i naturen och plocka skräp. Förskolans läge med 
närhet till naturen har underlättat att jobba vidare med projektet utanför förskolan. Då det blir 
lättare för barnen att ta till sig kunskap när de får uppleva det konkret. Vi har haft 
undervisning i mindre grupper vilket har lett till att varje barn får mer möjlighet att uppleva 
och komma till tals. Vi pratar mycket om att vi är olika och att vi har olika förutsättningar. 
Lika är inte rättvist. Projektet ”relationer” är en del av utbildningen. Tillsammans har vi 
skapat ett kompisträd. Barn och pedagoger använder kompisträdet konkret vid konflikter och 
barnen använder det som en möjlig strategi vid konflikt. De gillar kompisträdet och är stolta 
över det. Barnen vill gärna läsa vad vi skrivit och vi använder det förebyggande. Vi tycker att 
trädet används mer än vad vi trodde. Vi har reflekterat vidare med begreppen i kompisträdet 
när vi har fördjupat oss i begreppen och skapat berättelser. Exempel från utbildningen: Vi 
gick på utflykt till lekparken och vi pedagoger uppmärksammade att barnen gärna hjälpte 
varandra och satte ord på hjälpandet ex om du räcker mig handen så ska jag hjälpa dig. Under 
veckan har två barn på eget initiativ gjort kompisteckning: -de sa vi samarbetade med den. 
Kan vi sätta upp den på väggen?  

Språkutveckling 
Vi har sett att barnen sätter ihop ord till längre meningar. De kan nu ljuda sina namn och 
känner igen sin bokstav. Efter undervisningen med sagor i projektet kan vi se att barnen nu 
leker teater och sagor i verksamheten. Vi har arbetat med miljön och flyttat ut fantasileken i 
det stora rummet. Omorganisationen i miljön har gynnat leken positivt, i fantasileken övar 
barnen bland annat sin språkutveckling. I undervisningen används det mycket tecken som stöd 
och vi ser att barnen nu använder det som en naturlig del i vardagen och flera barn använder 
det också hemma. 

Arbetet med att utveckla digitalisering så att den integreras på ett naturligt sätt i miljö och 
projekt påbörjades i våras och detta arbete bör fortsätta. Även arbetet med etnicitet påbörjade 
under våren och bör fortsätta. Att reflektera kring dokumentationen som sker tillsammans 
med kollegor och barn bör utvecklas vidare. 

 

Planerade mål och åtgärder för läsår 2020/2021 



 
Förskolans prioriterade mål  
 

- Digitalisering  
 

Planerade åtgärder: aktiviteter och utvärdering/uppföljning 

Mål: Göra digitaliseringen till en naturlig del av utbildningen och att ge barnen möjlighet att 
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

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

 Intressera sig för och använda digitala verktyg 

 Utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

Aktiviteter: vi avser att… 

 Införa mer digitala verktyg i utbildningen som exempelvis QR-koder, green screen, 
och programmering 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 

 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 

 

- Pedagogisk dokumentation 
 

Planerade åtgärder: aktiviteter och utvärdering/uppföljning 

Mål:  

 Göra den pedagogiska dokumentationen till en naturlig del av vardagen. 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när… 

 Alla i arbetslaget involverar barnen i vidareutvecklingen av projektet.  

 Den pedagogiska dokumentationen används kontinuerligt vid reflektionstillfällen. 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Använda dokumentationen vid undervisningstillfällena med barnen  

 Ta med minst en dokumentation vid varje reflektionstillfälle.  

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 

 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 



 

- Etnicitet 
 

Planerade åtgärder: aktiviteter och utvärdering/uppföljning 

Mål:  

 Införa kulturell mångfald i utbildningen  

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

 Förstå och acceptera olika kulturer och människors olika bakgrunder. 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Införa material i utbildningen som visar människors olika etniciteter. 

 Införa planerade aktiviteter där vi lyfter människors olika sätt att leva och bo på.  

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 

 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 

 

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… 

 Agera lika eller olika utifrån sig själva som individer, oavsett kön 

 Utforska olika miljöer oavsett könstillhörighet 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Uppmärksamma, synliggöra och bryta könsmönster 

 Skapa miljöer som tillåter könsöverskridande lekar. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 

 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 



 

Barns delaktighet och inflytande 

 
Planerade åtgärder: aktiviteter och utvärdering/uppföljning 

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 ideér 

 Utforma undervisningen efter barnens visade intressen 

 Utforma förskolans miljö efter barnens intressen 

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. 

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

 Barnen är aktiva i undervisningen 

Aktiviteter: 

  Vi avser att dela barngruppen i mindre grupper 

 Ta tillvara på den spontana undervisningen i vardagen. 

 Planera undervisningen så att den kontinuerligt utmanar barnen vidare genom att 
inspirera till nya upptäckter och kunskaper. 

 Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 

 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 



Förvaltning för livslångt lärande 


