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Förutsättningar 

Trädgårdens förskola ligger centralt i Kumla med närhet till bibliotek, parker och Fylsta 

skola. Förskolans barn bor i närområdet som består både av lägenheter och villor. 

Delar av hushållen innefattas i socioekonomiskt område. Förskolan består av sex 

avdelningar fördelade i tre huskroppar. I varje hus finns en storavdelning (3-6 år) och 

en småavdelning (1-3 år). Dessa förbinds genom förskolans gemensamma matsal. 

Maten lagas i eget tillagningskök av förskolans kokerska.  Vi har två härliga utegårdar 

som inspirerar till lek på såväl gräsytor, gungområden och sandlådor. På förskolan 

arbetar 18 pedagoger, 10 förskollärare och 8 barnskötare. På förskolan vistas ca 102 

barn som fördelas på de sex avdelningarna;  

Avd Körsbärsdalen 1-3 år  Avd Hallondalen 3-5 år 

Avd Krusbärsgården 1-3 år   Avd Smultrongården 3-5 år 

Avd Päronlunden 1-3 år   Avd Äppellunden 3-5 år 

 

 

Förskolans vision 

 

 

 

 

 

På förskolan har man ett nära samarbete mellan avdelningarna. Pedagogerna 

samverkar kontinuerligt för att omsorgsfull undervisning ska pågå. Barnen och deras 

intressen ses som en tillgång. Barnens lek, kunskaper och nyfikenhet tas tillvara när 

pedagogerna upptäcker och undersöker tillsammans med barnen. Förskolans 

lärmiljöer berikas med ett innehåll som möter barnens mognad och intressen. 

Förskolan är platsen där barnen får göra, pröva och upptäcka genom lek, fantasi och 

föreställningsförmåga.  

 

Trädgården Förskolan med möjligheter för olikheter 

Undervisning och samspel i förskolan ska skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling samt skapa tilltro till den egna förmågan, Jag duger! Jag vill!  Jag kan! 

Våra värdeord är;  

Trygghet, Inflytande, Delaktighet, Professionellt bemötande 
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Resultat 

Förskolans utvärdering av utbildningens kvalitet 

Resultatet från pedagogernas utvärdering visar att man anser sig lyckas väl med sitt 

pedagogiska uppdrag. Med pedagogisk medvetenhet bedriver de en verksamhet där 

barnen och vårdnadshavarnas trygghet prioriteras högt. Man arbetar för att vara 

närvarande pedagoger som ser och uppmuntrar varje barn. Man bygger relationer och 

uppmuntrar till goda möten. Det identitetsstärkande arbetet pågår ständigt genom att 

barn stöttas och uppmuntras till att ha tillit till sin egen förmåga. Barngrupperna delas 

ofta in mindre grupper för att öka varje barns möjlighet till att bli sedda och bekräftade 

utifrån sina förmågor och intressen. Tid och möjligheter 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 möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 

Vidare önskar pedagogerna att de på ett bättre sätt och i högre omfattning ska lyckas 

möta eller synliggöra olika kulturella identiteter och kulturella mångfalder.   

Läroplanen för förskolan, Lpfö 2018 ligger som grund för det arbetssätt som 

genomsyrar verksamheten. Omsorgsfull undervisning planeras och bedrivs utifrån 

önskan att dagligen erbjuda barnen möjligheter till utveckling inom samtliga av 

läroplanens mål. Pedagogerna ser sig som medforskare och upptäcker tillsammans 

med barnen. Förskolans projektinriktade arbetssätt ger stöd och vägledning till de 

undersökande- och upptäckandeprocesser som barnen har tillsammans med 

pedagogerna. Med barnens intresse, lek och undersökande i fokus erövras ny kunskap 

i förskolan. Undervisning pågår och lärande sker. Vidare visar utvärderingarna att 

pedagogerna anser att man erbjuder barnen goda möjligheter till utveckling under 

såväl spontana som planerade aktiviteter inom samtliga målområden så som estetiska, 

matematiska, tekniska, naturvetenskapliga och språkliga områden. 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 som sker främst gäller för det svenska språket. De 

anser sig inte i samma omfattning ge barn med annat modersmål än svenska samma 

möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sin språkutveckling. Pedagogerna 

menar också att språkutvecklingen genom/med stöd av digitala verktyg är begränsad. 

Hållbar utveckling är ett område som pedagogerna fokuserar. Barn uppmuntras till 

förståelse av saker och tings livslängd, värde och hållbarhet genom undersökande av 

tex naturens- och sakers kretslopp, årstider, mat, växter, sopsortering, återvinning och 

trasiga saker. Arbetet har främst gällt ett här och nu-perspektiv. Man har i lägre 

omfattning erbjudit barnen möjlighet till ökad förståelse för hur dagens behov 

påverkar/belastar framtiden bör bli tydligare. Det handlar om medmänsklighet och 

empati för individ, sak och material.  
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Pedagogernas dokumentations- och reflektionsarbetet har ökat. Systematiskt har 

pedagogernas dokumentations-, reflektions- och analysarbetet synliggjort barns- och 

pedagogers lärprocesser. Dokumentationen återlämnas på olika sätt till barnen. Dock 

anser pedagogerna att arbetet med barnens delaktighet i dokumentationsarbetet bör 

öka.  

 

Pedagogenkäten 

Syftet med enkäten är att synliggöra förskolans kvalitet. Enkätresultatet visar att 

pedagogerna anser sig bedriva en verksamhet som är bra både vad gäller omsorgs- 

och undervisningsuppdraget. Barnen trivs, är trygga, lär och utvecklas på 

förskolan. Arbetet med att utmana barn till utveckling inom språk, natur, 

matematik, teknik, estetik lyckas man bra med. När det handlar om normer och 

värden så anser de att de lyckas bra gällande flickor och pojkars möjligheter i 

förskolan. Det finns en medvetenhet i arbetet kring genus och jämställdhet både 

vad gäller förhållningssätt och lärmiljö. Man anser sig lyckas mycket väl gällande 

arbete med människors lika värde. Man förmedlar en tolerans för olikheter. Dock 

önskar pedagogerna mer dialog och samverkan med varandra gällande förskolans 

värdegrundsarbete. De vill också utveckla sitt arbete kring flerspråkighet, kulturer 

och mångfald.  

 

Föräldraenkäten 

Enkäten som avser att mäta hur nöjd vårdnadshavare är med förskolan var i år riktad 

till vårdnadshavare som har barn födda 2014 och 2017. Denna undersökning genom-

fördes vårterminen 2020. Tyvärr var det ett väldigt lågt deltagande i enkät-

undersökningen. Det låga deltagandet ger inte ett tillförlitligt svarsunderlag som 

resultat men kan ses som vägvisande.  

Resultatet antyder att vårdnadshavarna har en stor nöjdhet vad gäller förskolans 

inskolning, bemötande, förhållningssätt och undervisning av deras barn. De är trygga 

när barnen är på förskolan och de kan rekommendera förskolan till andra. Resultatet 

visar också på att vårdnadshavare blir väl bemöta i förskolan och att de har bra 

utvecklingssamtal kring deras barn. Till stora delar anser de sig också få möjlighet till 

delaktighet och inflytande i förskolan. Till viss del saknar vårdnadshavare kännedom 

om förskolans trygghetsarbete samt arbetet kring flerspråkiga barns språkutveckling.  
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Förvaltningens utvärdering och prioriterade områden 

Utifrån förvaltningen, FLLs sammanfattade resultat från året har man sett att 

förändringsarbete behöver pågå inom följande områden; 

Jämställdhet 
På Trädgårdens förskola arbetar med pedagoger med värdegrundsfrågor dagligen. 

Pedagogerna anser att de har ett förhållningssätt som stärker varje barn utifrån 

individen.  

Barns inflytande och delaktighet  
Trädgårdens pedagoger är närvarande och medforskande tillsammans med barnen 

vilket också innebär att barnen får mycket inflytande i verksamheten. Barnens 

delaktighet i förskolans vardag är viktig och ofta är barnen med och bestämmer vad 

dom vill göra med sin tid på förskolan. Det är utifrån barnens intresse som lärmiljöer, 

projekt och aktiviteter berikas och får ett innehåll. På så sätt får barnen också 

inflytande i sin vardagspraktik. Ofta pågår förhandling på förskolan kring val av tex lek 

och aktivitet där rättigheter, skyldigheter såväl som betydelsen av att ta ansvar för 

egna handlingar och miljö framkommer och hanteras. Gemensamma regler upprättas 

vilket innebär att barns förståelse för demokratiska principer uppmuntras. 

Undervisningens kvalitet 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 2018 ligger som grund för det arbetssätt som 

genomsyrar verksamheten. Omsorgsfull undervisning planeras och bedrivs utifrån 

önskan att dagligen erbjuda barnen möjligheter till utveckling inom samtliga av 

läroplanensmålen. 

 

Sammanfattande analys  

Förskolan hade följande två prioriterade mål 2019/2020         

Mål  

1. Varje barn ska få utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika 
medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av att 
tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.  

 
Vi har sett att barnen dagligen erbjudits möjligheter att utveckla sitt intresse för 

berättelser, bilder mm. Bilder, texter och symboler har använts i samtal, projekt, 

undervisning och aktiviteter. Dessa har också använts i flera av förskolans lärmiljöer 

som stöd och förtydliganden i barnens vardagspraktik. Materialet har varit ett bra 

underlag för barnen i deras tänkande, berättande och handling. Idéer har fötts och 
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prövats. Bilder, texter och berättelser har haft positiv påverkan för barnens 

språkutveckling. Kontinuerligt har barnens intresse för språk uppmuntrats. Samtal har 

skett. Ord, tal och skriftspråk har synliggjorts och sammankopplas genom lek, projekt 

och aktivitet. Iakttagelser och jämförelser har uppmuntrats för att se, reflektera och 

prova språklighet på olika sätt. Berättelser har fått liv genom bla böcker, sagor, sånger, 

bilder, musik, rytm, rörelse, rim och ramsor. Sagor har berättats och ”bokpratats” om. 

Spel har skapats och spelats. Reflektion och tolkningar har prövats runt figurer och 

bilder. Barn har lyssnat och tittat på digitala berättelser. Stödtecken har använts i 

samband med bilder och sånger. Bilder, tecken och djur har också använts som 

symboler. Egna sagor har skapats. Pedagogisk dokumentation har återlämnats till 

barnen på olika sätt. Barnen har tolkat, reflekterat och förstått sina görande på olika 

sätt. Genom olika digitala appar har samtal och reflektion pågått, tex QR-koder, book 

creator. Då vi också sett att barn med annat modersmål inte fått likvärdiga möjligheter 

till reflektion och kommunikation anses målet vara delvis uppnått. 

 

Mål 

2. Att dokumentation, uppföljning, utvärdering, och analys omfattar hur 
läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen.  
 

Pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation har skett kontinuerligt. 

Reflektion, analys och utvärdering sker därmed regelbundet genom att pedagogerna 

använder sig av de dokumentations-underlag som förskolan tillhandahåller, digital 

loggbok, book creator, infomentor, Kumlaportalen och Teams. Förskolans 

systematiska kvalitetsarbete har därmed blivit mer systematiskt och tydligt. 

Barnens tankar har återlämnats till barnen via vägg-dokumentationen på avdelningen 

samt via dokumentationsarbetet på InfoMentor. Främst har barnens görande 

synliggjorts. Barnen behöver bli mer delaktiga i dokumentationsarbetet där även 

deras tankar och åsikter framkommer med varför och hur vi gör saker.  

Det systematiska dokumentations-, reflektions- och analysarbetet har synliggjort 

barns och pedagogers lärprocesser. Vid återlämnandet av dokumentationen 

reflekterar och berättar barnen kring sin/a aktivitet/er. De kan återvända till 

dokumentationen bara för att titta, visa och berätta för sina kompisar eller andra. Vi 

ser barn som prövar och undersöker i vardagen. De berättar, beskriver, konstruerar, 

genomför, jämför, skriver, ritar, leker mm. Pedagogerna får syn på vilket lärande 

barnen intresserar sig för eller inte. Pedagogerna omprövar sina tankar, idéer och 

ibland förhållningssätt för att låta barns förmåga och intresse vara utgångspunkten i 

barnens lärande. Resultatet visar också dokumentationsarbetet är ojämnt till mängd 

och innehåll, i InfoMentor, portfoliopärmar och väggdokumentation. Därav anses 

målet vara delvis uppnått. 
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Arbetet med förskolans prioriterade mål har visat på positiva resultat. Det 

systematiska dokumentations- och reflektionsarbete har inspirerat pedagogerna att 

vidga och prova nya sätt både i sitt dokumentationsarbete och i sin undervisning. Man 

prövar, omprövar och lär nytt, enskilt som arbetslag eller tillsammans med barnen. 

Barnens trygghet och utveckling prioriteras samtidigt som läroplansmålen hålls 

levande genom planering, projekt och lärmiljöer. 

Enkätundersökningarna visar på att pedagoger och vårdnadshavare är överens om att 

barnen trivs, lär och utvecklas på förskolan. Något som också framkommer är att de 

områden förskolan behöver utveckla handlar om mångfald, kulturella skillnader och 

flerspråkighet.  

Trots att områdena jämställdhet, barns inflytande och delaktighet inte har lyfts som 

prioriterade områden under året visar resultatet på att pedagogerna har en klar 

uppdragsmedvetenhet gällande dessa arbetsområden. Att barn trivs och är trygga har 

prioriterats. Det är utifrån individen/barnet som pedagogerna möter, uppmuntrar, 

planerar och agerar för att genomföra omsorgsfull undervisning. Förskolans lärmiljöer 

är tillgängliga och berikade för barnen att undersöka och leka i. Lärande och utveckling 

sker. Pedagogerna önskar däremot att fördjupa dialog och kommunikation om 

normkreativitet mellan kollegor och avdelningar.  Med stöd utifrån FLL´s analys 

kommer därför dessa områden prioriteras som utvecklingsområden kommande år.  

 

Planerade mål och åtgärder för läsår 2020/2021 

Följande utvecklingsområden prioriteras; jämställdhet, barns inflytande och 
delaktighet, undervisningens kvalitet.  

 

Jämställdhet    

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 

• Prova så många kompetenser och roller som möjligt 

• Leka och agera utifrån sin lust och vilja före traditionella könsmönster 

• Möter, hjälper och uppmuntrar sina kompisar könsneutralt 
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Aktivitet: Vi avser att… 

• Uppmärksamma, synliggöra och bryta könsmönster 

• Utmana genusförväntningar och prova nytt    

• Möta och uppmärksamma individer likvärdigt, oavsett kön 

• Kritiskt granska våra lärmiljöer/material 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

• Varje vecka på avdelningsplanering 

• I slutet av termin 

• Summering av läsår 
 

 

Inflytande och delaktighet  

Mål:  Arbeta aktivt för att främja barns förmåga att vara delaktiga och 
utövar 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 egna handlingar, samt lek- och lärmiljöer 

• Tar tillvara på sina eller sina kompisars åsikter när lek och aktivitet hålls igång 
         

Aktivitet: Vi avser att… 

• Fråga efter och ta tillvara på barnen tankar och idéer 

• Uppmärksamma, synliggöra hur barnen är med och påverkar i 
vardagspraktiken 

• Göra barnen delaktiga i planering, genomförande och utvärdering 

• Berika förskolans lärmiljöer så barn själv kan agera och ta beslut kring sina 
lekar och aktiviteter 
 

     Utvärdering/uppföljning av mål: 

• Varje vecka på avdelningsplanering 

• I slutet av termin 

• Summering av läsår 
 

 

Undervisningens kvalitet  

Mål:   
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• Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 
med andra i olika sammanhang och med skilda syften 

• Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer 
och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald 
samt intresse för det lokala kulturlivet 

 

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

• Tar eget initiativ att kommunicera och berätta 

• Uttrycka sina tankar och åsikter, oavsett språk 

• Förmedlar och berättar inför andra 

• Leker och kommunicerar med lätthet 

• Använda alla sina språk i vardagspraktiken 
 

   Aktivitet: Vi avser att… 

• Dagligen erbjuda barnen möjligheter att berätta och informera andra 

• Uppmärksamma och synliggöra barnens språk och berättelser 

• Regelbundet synliggöra och reflektera kring barnens likheter och skillnader  

• Genomföra lekar och aktiviteter som synliggör olika identiteter, roller, 
kulturer och mångfalden som finns i samhället 

 

     Utvärdering/uppföljning av mål: 

• Varje vecka på avdelningsplanering 

• I slutet av termin 

• Summering av läsår 
 
 

 
 

 
 
 


