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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 mottagningskök där ett måltidsbiträde arbetar. 
 
Avdelningarna: 
Sjöjungfrun 1–3 år, 14 barn 3 personal, varav 2 förskollärare. 
 
Sjölejonet 1–3 år, 14 barn 3 personal, varav 1 förskollärare. 
 
Sjöstjärnan 3–5 år, 20 barn 3 personal, varav 3 förskollärare  
 
Sjöhästen 3–5 år, 20 barn 3 personal varav 1 förskollärare 
 
Utbildningen styrs av Läroplan för förskolan Lpfö 18, Förskolans 
verksamhetsplan, Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling och Barnkonventionen. 
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 IKT-piloter som 
har till uppdrag att inspirera och handleda enskilda pedagoger och arbetslag. 
Förskolan har ett nära samarbete över avdelningsgränserna för att skapa 
trygga och hållbara relationer på hela förskolan.  
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Resultat 
 

Undervisningens kvalitet 

Under våren 2020 har reflektionsprotokoll, lotusdiagram och projektplan 
digitaliserats i en projektmapp där pedagogerna reflekterar och analyserar 
utbildningen. Detta sker på planerad reflektionstid och det bedöms som 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 vidareutvecklas.  

Förskolan arbetar projekt inriktat med hållbar utveckling och barnkonventionen som 
har bedrivits på olika sätt på avdelningarna. Pedagogerna ser att läroplanens olika 
ämnesområden kommer in i projekten och barnen har utvecklat sitt lärande inom 
språk, matematik, teknik och naturvetenskap. 

Barnen har fått en förståelse för hur deras eget handlande påverkar miljön och visar 
intresse och värnar om naturen. Barngruppen har visat ett omsorgsfullt 
förhållningssätt till varandra och barnen visar ofta empati genom att hjälpa varandra.  

Bedömning av förskolan kvalitet visar på att arbete kring kön, etnisk tillhörighet, 
religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning behöver utvecklas.  

Pedagogisk dokumentationen synliggör barnens lärande och utveckling för barn, 
pedagoger och vårdnadshavare. Ett verktyg är dokumentationen på projektväggen 
där barn/barn och barn/pedagog för samtal och diskussioner om det som vi har gjort 
och hur vi kan arbeta vidare. Tidslinjen på Infomentor används också till 
dokumentation för att synliggöra utbildningen till vårdnadshavare. Dokumentationen 
kring varje barns utveckling och lärande har till viss del följts upp, dokumenterats och 
analyserats men behöver vidareutvecklas. 

 

Förskolans prioriterade mål från 2019/2020 

Ett prioriterat mål utifrån verksamhetsplanen 19/20 var att alla pedagoger ska 
använda undervisning i den praktiska vardagen. Målet har till stora delar uppnåtts, 
undervisningen sker under hela dagen vid planerade aktiviteter, rutinsituationer och 
vid spontana tillfällen. Begreppet undervisning lyfts vid reflektionstillfällen. Barnen 
visar intresse till att vilja lära, till undersökande, till utforskande och ställer hypoteser 
om det de möter. Barnen och pedagogerna söker tillsammans efter fakta och 
information på olika digitala verktyg.  
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Ett annat prioriterat mål utifrån verksamhetsplanen 19/20 är att alla pedagoger ska 
ha en medvetenhet om vad digitalisering innebär. På Kup-dagen i januari lyftes och 
diskuterades begreppet digitalisering genom litteratur och kollegialt lärande mellan 
pedagoger från olika förskolor. Vilket har påverkat att de olika digitala verktygens 
användningsområden har ökat. Målet har till stora delar uppnåtts, då pedagogerna 
har blivit mer medvetna till att använda digitala verktyg i undervisningen. Detta är ett 
arbeta som ska fortsätta att vidareutvecklas. 

 

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.                                                                                                                                      
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 utvecklas.                                             
Avdelningarna har kommit olika långt med arbetet kring barn med annat modersmål 
än svenska. I arbetet har inläsningstjänst Polyglutt används som ett verktyg.  

 

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. 
Vårdnadshavarna upplever även att förskolan tar tillvara på deras barns intressen, 
åsikter och stödjer barnens språkutveckling inom det svenska språket. När det gäller 
arbetet med att få en bra återkoppling kring barnens vardag på förskolan och att 
vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten är 
resultatet lägre. Arbetet behöver vidareutvecklas 
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Sammanfattande analys  
 
 
Undervisningens kvalitet 

Måluppfyllelse enligt läroplanen för förskolan har ökat med hjälp av reflektions-och 
planeringsmöten där pedagogerna aktivt arbetar med reflektionsunderlagen digitalt. 
Diskussionerna är strukturerade och fokuserar kring uppföljning, utvärdering och 
utveckling. Pedagogerna ser 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 har skett utifrån barnens intressen och behov. 

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

Pedagogerna kan se att det har stor betydelse för barnens lärande och utveckling när 
pedagogerna är aktivt närvarande i barnens vardag. De kan även se att en aktiv 
närvaro i barnens lek kan förebygga konflikter och hantera dessa när de uppkommer 
tillsammans med barnen. Detta är ett pågående arbete som ges stöd utifrån 
uppdraget i läroplanen för förskolan. 

När det gäller skillnader i resultat kring olikheter och likheter kan det bero på barns 
ålder eller barns förmåga att reflektera över detta. Förskolan behöver fördjupa sig i 
ämnet olikheter och likheter så att alla barn ges samma möjligheter och på lika 
villkor. 

Arbetet kring varje barns utveckling och lärande behöver vidareutvecklas så att den 
alltid följs upp, dokumenteras och analyseras. Kontinuerliga och systematiska rutiner 
behöver skapas kring detta.  

 

Förskolans prioriterade mål 

Genom reflektioner med varandra kring undervisnings begreppet i förskolan har 
pedagogerna blivit säkrare på vad det innebär och använder det mer naturligt i 
utbildningen. På reflektionstid planeras vilken undervisning som ska bedrivas utifrån 
läroplansmålen vilket gör att målen hålls levande med systematik. En styrka som 
pedagogerna ser är att dela upp barnen i mindre grupper där varje barn får utrymme 
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att komma till tals, vilket pedagogerna också kan se främjar barns utveckling och 
lärande.  

De spontana undervisningstillfällena behöver tas tillvara på mer i vardagen. 

Förskolans kunskap kring digitalisering har lett till att barnen använder verktygen mer 
i undervisningssyfte. Pedagogerna behöver vidareutveckla sin och barnens digitala 
kompetens för att kritiskt granska information och källa.  

 

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. 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 även utveckla sina egna kunskaper inom detta område 
eftersom det inte tidigare har gjorts någon fördjupning inom området. 

 

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 2020/2021 

Jämställdhet (Normer och värden) 

 

Planerade åtgärder  

Barnen i utbildningen ska ges samma möjligheter till att få vara den man är oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.  

Vi pedagoger behöver utveckla vår kunskap om modersmål och dess betydelse för att 
väva in det i det dagliga arbetet. 

 

Aktiviteter  

Vi fortsätter att diskutera och reflektera vår syn på olikheter och likheter så att vi 
håller ett gemensamt förhållningssätt. 

Vi implementerar modersmål i våra projekt. 

Vi pedagoger är aktivt medvetna och närvarande för att fånga tillfällen där barnen 
själva lyfter funderingar kring detta.  

Vi tillför material från barnkonventionen samt litteratur, spel mm som berör detta. Vi 
reflekterar även över det material vi köper in eller använder oss av. 

 

Utvärdering/uppföljning 

I december 2020 kommer vi genom barnintervjuer, samtal och det systematiska 
kvalitetsarbetet se om vi uppnått målen. 
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Barninflytande / Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

 

Planerade åtgärder 

Vi ska ha en utbildning där barnen får ett reellt inflytande över sin dag.  

 

Aktiviteter  

Vi lyssnar in och tar tillvara på barnens intressen och utifrån detta utformas 
utbildningen. 

Vi fortsätter att dela in oss i mindre grupper för att få en gynnsam miljö i alla 
avseenden. 

Vi fortsätter att vara medvetet närvarande pedagoger för att skapa lust att leka och 
lära. 

 

Utvärdering/uppföljning 

I juni 2021 kommer vi att se genom barnintervjuer, samtal och det systematiska 
kvalitetsarbetet om vi uppnått målet. 
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Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lära) 

 

Planerade åtgärder  

Vi ska bli mer medvetna när de spontana undervisningstillfällena sker.  

Vi ska upplysa barnen mer om hur man kritiskt granskar information och källor.  

Vi behöver skapa kontinuerliga rutiner för att följa upp och analysera barnens 
utveckling och lärande. 

Vi behöver ta tillvara på barnens olika modersmål för den fortsatta 
språkutvecklingen. 

Vi behöver vara tydligare i den muntliga informationen till vårdnadshavare och att de 
ska ges möjlighet att framföra sina åsikter. 

 

Aktiviteter  

Vi kommer bland annat ta hjälp av vårdnadshavare för att få in de olika modersmål 
som barnen besitter samt använda Polyglutt och annan form av litteratur.  

Vi kommer upplysa varandra när vi ser att spontana undervisningstillfällen sker för 
att därigenom bli mer medvetna om dessa tillfällen.  

Vi fortsätter arbeta med olika appar och internet för att påvisa sannolikheten kring 
information och källor. 

Vi behöver ge barnen tydliga och konkreta alternativ för att se skillnaden mellan 
digitalisering och analogt så som att tex spela memory fysiskt eller digitalt. 

Vi arbetar med projektväggen, dokumentation både den enskilda och i grupp. 

Vi uppmuntrar och informerar vårdnadshavare om att del av InfoMentor.  

Vi behöver bli bättre på den muntliga förmedlingen till vårdnadshavare om 
undervisning och omsorg för att de ska få mer möjlighet till inflytande och 
delaktighet i barnens utbildning. 

Utvärdering/uppföljning 

I juni 2021 kommer vi att se genom barnintervjuer, vårdnadshavarenkät, samtal och 
det systematiska kvalitetsarbetet om vi uppnått målet. 
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