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Förutsättningar 

Utbildningen styrs av Läroplan för förskolan Lpfö 18, Förskolans verksamhetsplan, 
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 
Barnkonventionen. Förskolan ligger centralt i Kumla med närhet till bibliotek, skog 
och lekparker. Björnens förskola består av en avdelning med barn i 1–5 år samt fritids 
barn i åldern 6–13 år som kommer 17:45, förskolan är öppen dygnet runt. Vi är 7 
pedagoger (3 förskollärare och 4 barnskötare) som arbetar heltid efter ett rullande 7 
veckors schema dag, kväll, natt och helg. Barnantalet hösten 2020 är 16 förskolebarn 
2 förskolebarn med dubbelplacering och 15 fritids barn. 

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 IKT-pilot som har till uppdrag att inspirera 
och handleda enskilda pedagoger och arbetslag. Förskolan har barn med 4 olika 
modersmål.  

 

Resultat 

Utbildningens kvalitet 

Under våren 2020 har reflektionsprotokoll, lotusdiagram och projektplan 
digitaliserats i en projektmapp där pedagogerna 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 vidtas för att förbättra 
utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. Varje vecka ser arbetslaget olika ut på 
grund av personalens rullande schema vilket har lett till att det har varit en hjälp för 
de olika arbetslagen att arbeta vidare med för att få kontinuitet i utbildningen. 

Projektinriktat arbetssätt kring barnkonventionen har lett till att barnen förstår deras 
rättigheter och människors lika värde. Undervisningen har bedrivits med många 
samtal kring olika filmer om artiklar i barnkonventionen. Detta har gjort att den 
språkliga begreppsförmågan har utvecklats, barnens ordförråd har ökat med nya ord. 
Barnen har även fått en förståelse för funktionsvariationer, människor olikheter och 
förutsättningar genom bland annat lekfigurer som köpts in och barnlitteratur. Barnen 
har tillsammans med pedagogerna också sökt information på lärplattan och datorn. 
Genom att barn och pedagoger tillsammans skapat en jordglob har barnen fått insyn 
i att barns rättigheter ska följas i hela världen. 
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De fysiska lärmiljöerna som har förändrats inne och ute till mer undervisande 
mötesplatser har inspirerat barnen till kreativitet och utforskande. Materialet har 
blivit mer levande och används både inne och ute. Det har bidraget till en lugnare 
grupp där varje barn kommer mer till tals.  

 

Förskolans prioriterade mål från 2019/2020 

Ett prioriterat mål utifrån verksamhetsplanen 19/20 var att varje barn har stärkt sin 
identitet och självkänsla samt utvecklat sin sociala och empatiska förmåga. Målet har 
till stora delar uppnåtts. Barnen känner sig trygga och har förbättrat sin självkänsla. 
De har fått tillit till sin egen förmåga och vågar komma till tals. Barnen är hjälpsamma 
och tar ansvar för att alla ska må bra.  

Ett annat prioriterat mål utifrån verksamhetsplanen 19/20 är att pedagoger och barn 
ska lära sig mer om programmering. Tillviss del har detta mål uppnåtts genom att 
barnen använder och har fått en förståelse för programmering genom digitala 
verktyg. Barnen har även lärt sig använda QR koder. Pedagogerna behöver fortsätta 
att utveckla sina kunskaper kring programmering.  

 

Kvalitetsenkäten 

Kvalitetsenkäten för 2020 har besvarats av samtliga 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 
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 områden som ingår i förskolans uppdrag.                                                                                         
Ett utvecklingsområde som framkommer från kvalitetsenkäten och från bedömning 
av förskolans kvalitet är att arbetet med språkutveckling för barn med annat 
modersmål än svenska behöver utvecklas. 
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Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten för 2020 var riktad till vårdnadshavare med barn födda 2014 och 
2017.Det var under 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. När det 
gäller arbetet med att få en bra återkoppling kring barnens vardag på förskolan är 
resultatet lägre, detta arbete behöver vidareutvecklas.  

 

  

Sammanfattande analys  

Utbildningens kvalitet 

Måluppfyllelse enligt läroplanen för förskolan har ökat med hjälp av de digitala 
reflektionsunderlagen, utbildningen har på ett enklare sätt kunnat följas upp och 
utvärderas. Vid reflektions- och planeringstillfället är barnen med och pedagogerna 
diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen. Pedagogerna ser att dessa 
tillfällen och verktyg är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Eftersom 
pedagogerna arbetar i många olika arbetslag är digitaliseringen av 
reflektionsprotokoll en styrka för att på så sätt kunna följa och ta del av föregående 
veckas planering och utvärdering och fortsätta det påbörjade arbetet.  

Genom projektinriktat arbetssätt har barnen fått möjlighet att utvecklas inom 
läroplanens målområden, fördjupning har skett inom vissa ämnesområden allt 
utifrån barnens behov och intressen. 

Pedagogerna ser tydligt att när de själva är genuint intresserade och engagerade i 
projekten får det stor betydelse för barnens fortsatta intresse för att lära och 
utvecklas mer inom de olika ämnesområdena.  

En styrka när det gäller utvecklingen av de fysiska lärmiljöerna och material som har 
fått en mer undervisande karaktär både inne och ute är att pedagogerna ser att detta 
har gjort barnen mer nyfikna och intresserade av att lära tillsammans. Pedagogerna 
har stöd i detta arbetssätt från läroplanen för förskolan som betonar vikten av att 
finnas delaktig i barnens värld.  
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Bedömning av förskolans kvalitet visar att det finns ett behov kring arbetet med att 
utveckla pedagogernas och barnens digitala kompetens för att kritiskt granska 
information och källa. 

Förskolan behöver fördjupa sig i ämnet olikheter och likheter så att alla barn ges 
samma möjligheter och på lika villkor. 

Pedagogerna kan se att barnen är trygga och vågar komma tilltals oavsett att barnen 
möter olika pedagoger varje vecka. Pedagogerna ser att styrkan i de olika arbetslagen 
ligger i att de är medvetet närvarande i barnens utbildning på förskolan. En annan 
styrka är att barnen delas in i mindre grupper, dock inte lika ofta som pedagogerna 
vill, vilket blir ett fortsatt utvecklingsområde. 

När det gäller programmering behöver pedagogerna vidareutveckla sitt kunnande 
kring ämnet genom att bland annat använda sig av den litteratur som finns på 
förskolan. 

 

Kvalitetsenkäten 

Kvalitetsenkätens resultat har sin grund i att pedagogerna har diskuterat och 
reflekterat kring läroplanens värdegrund och uppdrag och att personalgruppen är 
trygga med varandra. Att resultatet är på en bra nivå kring uppdraget beror på 
pedagogernas samsyn och att de är närvarande och engagerade i barnens vardag och 
lek. Det har utformats ett grundläggande arbetssätt kring målen i läroplanen där det 
finns en förståelse och kunskap kring olika målområden. En fördjupning sker även 
inom visa ämnesområden allt efter behov, erfarenheter och intressen.  

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 utveckla sina egna kunskaper inom detta område. 

 

Föräldraenkäten 

Att vårdnadshavarna är trygga och nöjda med deras barns vistelse på förskolan, beror 
på att det läggs fokus på en god introduktion med ett bra bemötande och 
engagemang kring familjen. Pedagogerna bygger trygga relationer till barnen vilket 
lägger grunden till lek och lärande.  
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Förskolan behöver vidareutveckla olika former för att ge individuell och gemensam 
information till vårdnadshavare så att de får kontinuerlig information om 
utbildningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 8 (11) 

 
 

 

Planerade åtgärder 

Mål och åtgärder för läsår 2020/2021 

Jämställdhet 

 

Mål: 

I juni 2021 har varje barn stärkt sin identitet och självkänsla. Varje barn har fått en 
förståelse för alla människors olikheter och likheter. 

 

Planerade åtgärder:  

Vi fortsätter att hålla barnkonventionen levande i vår undervisning. Att pojkar och 
flickor får lika stort talutrymme i planerade undervisningssituationer och de dagliga 
rutinerna. 

Vi vill motverka traditionella könsroller. Vi pratar om olika yrkesgrupper. Vi använder 
oss av superhjältar, kvinnliga och manliga. Vi använder oss av böcker och digitala 
verktyg. 

 

Utvärdering/uppföljning: 

Vi ser att målen uppnås när barnen: 

 Trivs och mår bra på förskolan 
 Bryr sig om och respekterar varandra 
 Hjälper varandra 
 Vågar komma till tals och stå för sin åsikt 

Vi använder oss av projekt och reflektionsmapp, Bedömning av Förskolans kvalitet, 
lotusdiagram och Infomentor då vi mäter och följer upp målen. 
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Barninflytande / Studiero  

Mål:  

I juni 2021 ska barnen vara delaktiga och ha inflytande i sin utbildning. De ska 
utvecklat sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

 

Planerade åtgärder:  

Vi delar upp barnen i olika grupper både ute och inne. 

Vi ska utforma ett nytt reflektionspapper till barnen som vi använder varje vecka för 
att få reda på hur barnen upplever förskolans utbildning. 

Vi utformar förskolans miljö och våra projekt utifrån barnens intressen genom att 
vara flexibla och tillmötesgående inför deras idéer, tankar och önskemål. 

Vi uppmanar barnen till att ta eget ansvar genom att ge dem små uppdrag utifrån 
ålder och mognad i syfte att visa att vi tror på deras förmåga. Att få hjälpa till och 
bidra efter förmåga skapar en känsla av tillhörighet och främjar barnens självkänsla 

Vi gör trygghetsvandring med barnen både ute och inne. 

 

Utvärdering/uppföljning: 

Vi ser att målen uppnås när barnen: 

 Trivs och mår bra på förskolan 
 Bryr sig om och respekterar varandra 
 Hjälper varandra 
 Vågar komma till tals och stå för sin åsikt 

Vi använder oss av projekt och reflektionsmapp, Bedömning av Förskolans kvalitet, 
lotusdiagram och Infomentor då vi mäter och följer upp målen. 
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Undervisningens kvalitet  

Mål:  

Barnen ska få insyn i att det finns barn med andra modersmål. 

Vi ska använda oss mer av digitala verktyg och få barnen att förstå att kritiskt granska 
information och källa. 

Under läsåret 2020/2021 fortsätter vi arbetet med att skapa kreativa lärmiljöer 
utifrån barnens intressen och behov. Vi ska även göra barnen mer miljömedvetna. 

Vi behöver vara tydligare i den muntliga informationen till vårdnadshavare gällande 
återkoppling kring barnens vardag i förskolan. 

 

Planerade åtgärder:  

Vi använder oss av pollyglutt och tar fram sagor på olika språk. Vi lånar böcker. Vi 
laddar ner översättnings app. 

Vi ska använda oss av de digitala verktyg vi har och göra barnen medvetna om hur 
programmering används i vårt samhälle. 

Vi pedagoger läser och använder boken ”En digitalare förskola”.  
 
Barnen är med och sorterar plast, metall, kartong och glas. De får följa med till 
återvinningsstationen för att lära sig vart man slänger skräp. Vi lär barnen att inte 
skräpa ner i vår natur utan plocka upp efter sig. 
 
Vi informerar och uppmuntrar vårdnadshavare att aktivt ta del av inlägg på 
InfoMentor och ge bättre återkoppling kring barnens vardag vid lämning och 
hämtning 
 
Utvärdering/uppföljning: 
 
Vi ser att målen uppnås när barnen: 
 

 Trivs och mår bra på förskolan 
 Bryr sig om och respekterar varandra 
 Hjälper varandra 
 Vågar komma till tals och stå för sin åsikt 

 
Vi använder oss av projekt och reflektionsmapp, Bedömning av Förskolans kvalitet, 
lotusdiagram och Infomentor då vi mäter och följer upp målen. 
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