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Förutsättningar 

Solhaga förskola är en kommunal förskola som ligger i ett lugnt villaområde ca 700 m 

från centrum i Kumla och består av två avdelningar. På avdelningen Solen går de 

yngsta barnen och på Månen går de äldsta barnen, totalt har vi plats för ca 34 barn. 

Lokalen är ljus och fräsch och avdelningarnas lärmiljöer, material och rutiner är 

anpassade efter barnens ålder, behov och intressen. Vår gård erbjuder en 

omväxlande utemiljö som ger möjlighet till varierande aktiviteter så som lek och 

utforskande. I vår närmiljö finns både skog och lekparker som vi ofta besöker och vi 

har nära till biblioteket.  

Förskolans resursfördelningsmodell styr de ekonomiska förutsättningarna utifrån 

barnantal, barnens ålder, socioekonomiska aspekter, barn med annat modersmål. 

Detta styr antalet anställda. Det ställer förväntningar på att det finns hög grad av 

flexibilitet och samarbete för att möjliggöra god omsorg och utbildning. På 

avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare. Totalt består förskolans 

personal av tre förskollärare och fyra barnskötare. Det finns en utvecklingspedagog 

som tillsammans med rektor arbetar med organisatoriska frågor och driver 

pedagogisk utveckling på förskolan. Det finns även en IKT-pilot som har till uppdrag 

att stötta och inspirera kollegorna inom IKT. Pedagogerna får kontinuerlig 

handledning av stödteamet som består av specialpedagoger, pedagogisk handledare 

och kurator.  

Vårt arbete styrs bl.a av skollagen, förskolans läroplan samt barnkonventionen och 

ska bidra till barnens livslånga lärande. Vi vill att alla ska känna sig trygga och trivas 

på vår förskola. Vi lägger därför stor vikt vid hur vi är mot varandra, att skapa goda 

relationer och att vi pedagoger ska vara positiva och närvarande förebilder.  

Endast ett par barn har under detta läsår haft annat modersmål än svenska. 
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Resultat 
 

Nedan redovisas en sammanställning av resultatet från det arbetet som skett under 

läsåret 19/20. I den tre-skaliga matrisen Bedömning av förskolans kvalitet skattar sig 

pedagogerna på nivå två och tre. 

 

Den samlade bedömningen av förskolans kvalitet 

 

Det medvetna arbetet utifrån läroplanens mål, barnens intressen och behov som 

pedagogerna bedrivit i både planerade aktiviteter och när situationer har uppkommit 

har gett goda resultat. Utbildning och undervisning har skett både i planerade och i 

spontana situationer samt vid rutinsituationer som till exempel påklädning. Barnen 

har erbjudits många tillfällen att utveckla sin förståelse och kunskap inom matematik, 

teknik, naturvetenskap samt sin språkliga och sociala förmåga. Pedagogerna har varit 

närvarande, lyhörda och visat intresse för barnens tankar, åsikter och idéer. Olika 

material att utforska och skapa med har erbjudits exempelvis naturmaterial, papper, 

färg och lim mm och lärmiljöer har anpassats till barnens behov. 

 

I arbetet med språk har många olika material såsom grafon, ljudmemory och böcker 

använts. Pedagogerna lyssnar in barnen och ställer öppna följdfrågor så att det blir 

en dialog. Dagligen läser, sjunger och rimmar pedagogerna tillsammans med barnen. 

Pedagogerna ser att barnens ordförråd, meningsuppbyggnad och tal har utvecklats. 

Ett exempel på det är att barn i stället för att säga att de hjälps åt säger att de 

samarbetar. Barnen visar intresse för ord, bokstäver och skrivande. Pedagogerna 

upplever att barnen kommunicerar med dem och med varandra på ett bra sätt. 

Något aktivt arbete minoritetsspråk, andra modersmål och teckenspråk har inte 

bedrivits. Dock har pedagogerna när frågor kring språk och tillfällen dykt upp i 

vardagen bemött barnens funderingar och samtalat kring dem.  

Utifrån barnens intresse valdes robotar som gemensamt projekt för förskolan. I 

projektet har pedagogerna medvetet inkluderat läroplansmålen och barnen har 

därmed givits möjlighet att bland annat utveckla sina matematiska-, språkliga-, 

naturvetenskapliga- och tekniska förmågor genom att forska, undersöka och samtala. 

Barnen har även erbjudits olika material, provat digitala verktyg och programmering. 

I projektet väcktes frågor kring robotars sociala liv, kön, olikheter och 

familjeförhållande, och tillsammans med pedagogerna reflekterade och diskuterade 

barnen kring dessa funderingar och hållbar utveckling. Projektet har bidragit till att 

barnen utvecklat sin kunskap, förståelse och förmåga inom målen i läroplanen och 

att barnens intresse och nyfikenhet för teknik har ökat. Barnen har uppvisat 
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entusiasm och engagemang i att delta och vidareutveckla robotprojektet. I 

projektarbetet kan pedagogerna inte se några skillnader mellan pojkar och flickors 

intresse och kunskap. 

 

Under läsåret har ett prioriterat mål varit att tydligare synliggöra för vårdnadshavare 

vad naturvetenskap, teknik, matematik och språk är för barn 1–5 år. Pedagogerna i 

samtal och i dokumentation tydligare visat på hur det barnen erbjudits hör samman 

med läroplanen. Detta har gett ett förbättrat resultat jämfört med förra året. I 

föräldraenkäten går det att utläsa att vårdnadshavarna i mycket hög grad upplever 

att förskolan stödjer deras barns språkutveckling inom det svenska språket. 

Vårdnadshavarna har givits möjlighet till inblick i verksamheten genom 

dokumentation på väggarna i tamburen och på tidslinjen i Infomentor. Pedagogerna 

har dagligen fört dialog med vårdnadshavarna i syfte att informera dem om deras 

barns dag och vad som hänt/är på gång i verksamheten. Detta har resulterat i att 

vårdnadshavarna visat intresse och ställt frågor kring undervisningen samt i 

utvecklingssamtalen uttryck att de är positiva och nöjda med verksamheten. Det har 

även lett till att i årets föräldraenkät går att utläsa att förra årets goda resultat 

gällande barnens och vårdnadshavares trygghet ytterligare har förbättrats. 

 

Förskolans andra prioriterade mål har varit att utveckla förskolans kvalitet är enligt 

målkriterierna uppnådda. Dokumentation har gjorts tillsammans med barnen vid 

både planerade aktiviteter, i projektet och vid spontant uppkomna lärsituationer och 

återkoppling till barnen har skett. Dokumentationer över gemensamma aktiviteter 

och projektet har bland annat funnits tillgängligt på väggar på avdelningen och i 

kapprum så både barn och vårdnadshavare kunnat ta del av dem, 

Reflektionsprotokoll och lotusdiagram har använts. Vår undervisning och miljö har 

förändrats och planerats utifrån det som framkommit vid avdelningsreflektion och 

utifrån barnens samtal, lekar och intressen.  

 

 

Kvalitetsenkät 

 

I både utvärderingen och i kvalitetsenkäten till pedagogerna går det att utläsa att 

pedagogerna bedömt att förskolans pedagogiska arbete med det svenska språket har 

gett goda resultat. I kvalitetsenkäten visar även resultatet att pedagogerna upplever 

att förskolan mycket väl lyckas med att erbjuda en verksamhet där barnen har roligt, 

trivs och nyfikenhet väcks. Pedagogerna bedömer att förskolan i hög utsträckning 

lyckas ge flickor och pojkar såväl samma förutsättningar och som samma utrymme. 
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Vad det gäller i vilken omfattning som de flerspråkiga barnens språk i det vardagliga 

arbetet på förskolan sker detta enligt enkätens svar i låg utsträckning. 

  
Föräldraenkät 

Under våren 2020 genomfördes en föräldraenkät där vårdnadshavare svarade på 

frågor kring deras syn, nöjdhet och upplevelse av förskolan. I svaren går det att utläsa 

ett positivt resultat då vårdnadshavarna i enkäten har svarat att de: 

• känner sig trygga när barnen är på förskolan och upplever även att barnen är 

trygga samt att de trivs på förskolan.  

• att både de och deras barn blir väl bemöta av pedagogerna. 

• är nöjda med förskolans verksamhet, samt anser att förskolan mycket väl 

utvecklar barnens förmåga att samspela med andra barn.  

• upplever att personalen tar tillvara barnens intressen, tankar och åsikter på 

förskolan, samt stödjer barnens språkutveckling.  

• är till nöjda med sitt barns introduktion i förskolan.  

• har blivit erbjudna utvecklingssamtal i förskolan där samtal om barnets 

utveckling, trivsel och lärande har varit i fokus. 

• får en bra återkoppling kring sitt barns vardag på förskolan. 

• instämmer i att förskolan stödjer mitt barns språkutveckling inom dess 
modersmål om det är annat än svenska. 
 

Sammanfattande analys  

Undervisningens kvalitet 

 

Förskolans organisation, rutiner samt planerade och spontana aktiviteter skapar 

ramar för förskolans undervisning. Vårt goda resultat och höga måluppfyllelse 

kommer sig av pedagogerna har varit närvarande barnens lek och varit lyhörda för 

barnens tankar, känslor, intressen och behov samt reflekterat kring sitt eget 

handlande och agerande. Samarbete mellan avdelningarna är en självklar del i 

vardagen. Pedagogerna har varit tydliga och trygga förebilder samt haft en samsyn i 

förhållningssätt och bemötande gällande både barn och vårdnadshavare. Ett 

medvetet arbete med att integrera läroplansmålen i både undervisning och 

utbildning har även det bidragit till att nå mål och givit barnen många möjligheter 

och bra förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. I vårt resultat ser vi att det är 

viktigt att både tillvara ta situationer för lärande som uppstår spontant i vardagen 

och att erbjuda barnen planerade undervisningstillfällen. Det är av stor vikt att ställa 
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frågor som gäller vilket undervisningsinnehåll och vilka undervisningssätt som barn 

möter i sin förskola, varför de möter just dessa och hur de bidrar till 

meningsskapande, utveckling och lärande hos barnen. För att göra detta så att det 

bidrar till utveckling och lärande hos barnen använder vi oss av dokumentation, 

reflektion och utvärdering vilket bland annat lett till att alla barn har dokumentation 

som visar på det egna lärandet i portfolion på Infomentor.  

 

I stor utsträckning handlar normer och värden om demokrati och allas lika värde trots 

att vi, stora som små, gör på olika sätt, ser olika ut sätt. Enligt läroplanen ska 

förskolan vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt lust och vilja att 

lära (Lpfö 18). Ett medvetet arbete med normer och värden i både planerade 

aktiviteter och vid spontana vardagssituationer samt genom att vara närvarande och 

lyhörda pedagoger har bidragit till barnens trivsel och trygghet. Det har varit 

betydelsefullt att fundera över vilka normer som styr oss och vem som sätter normer. 

Samtal, diskussion och reflektion tillsammans med barnen har varit viktiga verktyg i 

att möjliggöra för barnen att utveckla sina sociala förmågor, förståelse och respekt 

för varandra. Genom att pedagogerna uppmärksammar olika perspektiv och 

intressekonflikter ges barnen möjligheter att upptäcka flera sätt att tolka problem 

och att lösningar kan se olika ut. Sådan undervisning främjar barns 

handlingskompetens enligt doktorsavhandlingen Förskola för hållbar utveckling 

(Hedefalk, 2014). Pedagogerna kan se att tryggheten och trivsel har bidragit till 

barnens nyfikenhet samt lust att lära och utforska. 

 

Pedagogerna har medvetet arbetat med att bidra till barnens språkutveckling inom 

det svenska språket vilket bidragit till att gott resultat. Att det inte bedrivits något 

aktivt arbete kring andra språk beror på att det inte funnits barn på förskolan som 

talat minoritetsspråk och teckenspråk. Dessutom har det har endast funnit ett par 

barn med annat modersmål och deras vårdnadshavare har uttryckt en önskan om att 

pedagogerna ska fokusera på svenska. Däremot har pedagogerna visat intresse för 

och uppmärksammat andra språk när det spontant uppkommit frågor och tankar hos 

barnen. 

 

Arbetet med att möjliggöra utveckling av barnens digitala förmåga har utvecklats. 

Under ht -19 genomfördes en områdesgemensam IKT-workshop. Resultatet av den 

blev att fler pedagoger vågade prova och kände att de behärskade digitala verktyg 

bättre. Detta ledde i sin tur användningen av digitala verktyg tillsammans med 

barnen har ökat och att barnen gavs fler möjligheter till att utforska och inhämta 

kunskap, information och reflektera källkritiskt kring bl.a. bilder/foton. 

Vi ser att användningen av digitala verktyg i undervisningen är något som kan 

vidareutvecklas. Ännu en IKT-workshop i syfte att vidareutveckla digital kompetens 
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och kollegialt lärande skulle ha genomförts under vt-20 men ställdes in på grund av 

covid-19. Tid och form för kompetensutveckling inom digitalisering är något som 

behöver undersökas då resultatet visar att pedagogernas kunskap och erfarenhet har 

betydelse för hur mycket och på vilket sätt digitala verktyg används i undervisningen.  

 

 

Systematiska kvalitetsarbetet 

 

Dock finns det behov av att utveckla rutinerna kring dokumentation, reflektion och 

uppföljning så att detta arbete sker mer systematiskt. Ett nytt reflektionsprotokoll 

introducerades i början av läsåret men bland annat på grund av svårigheter att få ut 

reflektionstid har det inte använts systematiskt. Ett utvecklingsområde är därför att 

skapa rutiner och struktur som möjliggör reflektionstid och systematik i 

användningen av reflektionsprotokollet.   

Utifrån våra resultat ser vi att det är betydelsefullt att det finns tid för de båda 

arbetslagen att mötas för att tillsammans diskutera och reflektera för att nå samsyn 

kring bland annat bemötande och för att utbyta tankar och erfarenheter.   

 

 

Kvalitetsenkät  

 

Pedagogernas utvärdering lyfter fram vikten av att skapa goda relationer med 

vårdnadshavarna för att skapa trygghet och trivsel både hos dem och deras barn. En 

medvetenhet kring jämställdhet och genus i det dagliga arbetet har bidragit till att 

barnen oavsett kön getts samma förutsättningar och möjlighet till inflytande. Arbetet 

med jämställdhet kommer att fortgå och vidareutvecklas under kommande året. 

Pedagogerna lyfter fram vikten av att de är nyfikna, lyhörda och medforskande som 

bidragande till att förskolan lyckas med att erbjuda en verksamhet där barnen har 

roligt, trivs och nyfikenhet väcks.  

 

 

Föräldraenkät 

 

Barn och vårdnadshavare har känts sig trygga och nöjda vilket framkommit i både 

samtal och går att läsa i föräldraenkäten. Även om pedagogerna själva bedömt att 

arbetet med flerspråkiga barnens språk i det vardagliga arbetet sker i lågutsträckning 

visar föräldraenkäten att vårdnadshavare är nöjda och att de anser att förskolan 

stödjer deras barns språkutveckling inom dess modersmål om det är annat än 

svenska. Den dagliga dialogen, att vårdnadshavare fått information och återkoppling 

kring sitt barn och verksamheten är att se som viktiga verktyg som bidragit till det 
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positiva gensvaret i föräldraenkäten. Pedagogerna har genom sitt förhållningssätt, 

bemötande och servicenivå, trots personella förändringar som inneburit utmaningar, 

skapat en verksamhet med hög kvalitet som vårdnadshavare är mycket nöjda med.  

 

Planerade åtgärder 

 
Jämställdhet 

 
• Pedagogerna avser att öka och ytterligare förbättra sin medvetenhet kring 

jämställdhet för att motverka traditionella könsroller. 
 

• Pedagogerna kommer göra observationer av varandra i olika lärsituationer 
för att se och reflektera kring förhållningssätt. Pedagogerna gör även 
observationer i barngruppen med jämställdhet i fokus. Utifrån analys av 
observationerna görs en planering för fortsatt arbete på avdelningen. 
 

• Kompetensutveckling hos pedagoger genom att läsa och diskutera 
genuspedagogisklitteratur, tex boken Anna bråkar, i syfte att utveckla 
kompetens och medvetenhet inom ämnet jämställdhet.  
 
 

Barninflytande och studiero 
 

• Pedagogerna utgår från de didaktiska frågorna vid planering och i samspel 
med barnen och är medvetna om när de säger ja eller nej till barnen för att 
möjliggöra barns inflytande och skapa en tillåtande miljö. 

 
 

• Till grund för rutiner, planering och genomförande av utbildning och 
undervisning ligger barnens behov och intresse. Pedagogerna är närvarande, 
lyssnar in, samtalar med barnen och observerar dem för att möjliggöra barns 
inflytande och delaktighet. 

 

• Pedagogerna dokumenterar och reflekterar kring tillgänglighet i barnens lek 
och lärmiljöer i syfte att utforma och förändra miljön samt tillgång på 
material så att barnen blir inspirerade, känner upptäckarglädje och ges 
möjlighet att påverka sin vardag. 

 
• Barnen delas in i mindre grupper för att skapa lugna och goda lärstunder. 
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Undervisningens kvalitet 

 

• Pedagogisk dokumentation av projektet visar på barnens utveckling och 
lärande och kopplas till läroplanen.  
Inlägg på InfoMentors tidslinje görs tre gånger/vecka och avsikten med 
inlägget tydliggörs genom exempelvis hänvisa/koppla till läroplanen. 
 

• Pedagogerna arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Projekten utgår 
och utvecklas från barnens intressen med koppling till läroplanen och ger 
barnen möjlighet att utveckla sin kunskap inom digitalisering.  
 

• Pedagogerna är noggranna med att få ut reflektionstid kontinuerligt.  
Reflektionsprotokoll och lotusdiagram fylls i och stäms av vid varje 
avdelningsreflektion tillfälle. Rutin så att detta sker kontinuerligt tas fram för 
att få till ett levande systematiskt kvalitetsarbete. 

 
 

 
 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 
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Bilagor 

Sammanfattande bedömning av verksamhetens kvalitet, bilaga 1 

Resultat enkäter 


