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Förutsättningar 

 
Hardemo förskola ligger naturskönt på Hardemoåsen ca 10 km utanför Kumla. 
Förskolan är kommunens enda en-avdelningsförskola och består av en barngrupp 
med barn i åldrarna 1–5 år. Intill förskolan ligger Hardemo skola och kyrkan med vilka 
vi i möjligaste mån samarbetar med. Stor del av dagen är barnen delade i mindre 
grupper. De yngsta barnen är då kvar i förskolans lokal och de äldsta går tillsammans 
med pedagog till lokal som vi har tillgång till i skolan. Förskolan har nära till skog och 
natur samt tillsammans med skola och fritids tillgång till gymnastiksal och en grillkåta 
på gården. En gång i månaden kommer bokbussen hit. 
 
Vid höstterminens start började ny personal som bestod av en förskollärare och 2,5 
barnskötare och barngruppen bestod av 21 barn. Då barnskötarna inför vårterminen 
ville ta sig an nya utmaningar och barnantalet ökade ändrades förutsättningarna. 
Under våren kom barngruppen att bestå av 24 barn och arbetslaget av förskolläraren 
samt tre nya 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 har tillgång till handledning och stöttning av 
stödteamet som består av specialpedagoger, pedagogisk handledare och kurator.  
 
Att förskolan saknar andra avdelningar att samarbeta med vid exempelvis 
öppningar/stängningar gör att det är en stor utmaning att personalmässigt täcka 
öppettiderna och att lösa ut reflektionstid. En annan utmaning är att få vikarier vid 
personals frånvaro på grund av de inte kan ta sig till förskolan då den ligger utanför 
Kumla och det saknas bra bussförbindelser. 
 
Vårt arbete styrs bland annat av skollagen, förskolans läroplan samt barn-
konventionen och ska bidra till barnens livslånga lärande. Vår vision är att alla ska 
känna sig trygga på vår förskola och känna lust att lära och att det ska följa med upp i 
förskoleklass och skola. 
 
Förskolans resursfördelningsmodell styr de ekonomiska förutsättningarna utifrån 
barnantal, barnens ålder, socioekonomiska aspekter, barn med annat modersmål. 
Detta styr antalet anställda. Inför läsåret 20/21 minskar barnantalet till 16 barn och 
därmed bemanningen som kommer att bestå av två förskollärare och en 
barnskötare. 
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Resultat 

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

läsåret 19/20. 

Den samlade bedömningen av förskolans kvalitet 

Normer och värden: 

Målet att 1 juni 2020 arbetar alla pedagoger utifrån förhållningsättet vägledande 

samspel ICDP är delvis uppnått. Pedagogerna har arbetat för att skapa en varm 

atmosfär och goda relationer med barnen dock har det inte förekommit några 

djupare reflektioner kring förhållningsättet ICDP i arbetslaget.   

 

Målet att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, 

solidaritet och ansvarstagande har uppnåtts. Vi ser att det har varit betydelsefull för 

resultatet att pedagogerna har varit närvarande, vägledande och lyhörda. Genom att 

vi har haft många diskussioner kring hur man är en bra kompis, när man blir ledsen/ 

glad/ arg/ sur/ rädd/ nervös och varför man blir det ser pedagogerna att barnen att 

utvecklat sin förståelse för varandra och sin förmåga att mer och mer kan resonera 

sig fram till en lösning.  

 

Vi har medvetet arbetat med turtagning genom att samtala och resonera tillsammans 

med barnen i många olika situationer vilket resulterat i att vi bland annat ser att 

barnen hjälper varandra, turas om att bestämma i leken och fått större förståelse för 

att man kan behöva göra olika.  

 

Lärmiljöerna har anpassats efter barnens ålder och intressen så att alla barn kan lära 

och leka i förskolans alla rum. Ett led i detta arbete har varit att pedagogerna haft ett 

medvetet ”tänk” kring vilka material som barnen erbjudits och anpassat hur 

materialet förvarats för att minska skaderisken för de yngsta barnen samtidigt som 

de äldre ändå haft tillgång och åtkomst. Genom att vara lyhörda för barnens tankar 

och behov har aktiviteter och lärmiljö utformats vilket resulterat i att barnen, oavsett 

ålder, leker och lär i samtliga lärmiljöer.  

 

Omsorg, utveckling och lärande: 

Att synliggöra arbetet med naturvetenskap, teknik, matematik och språk som görs i 

både planerade och spontana aktiviteter med barnen har varit ett av förskolans 

prioriterade mål. Det gemensamma projekt naturen togs fram utifrån barnens 

intresse för att möjliggöra detta och för att bidra till barnens lärande och förståelse. 

Målet att arbeta utifrån ett projekterande arbetssätt med fokus på naturen i vår 

närmiljö har uppnåtts. Alla barn har fått möjlighet att delta i projektet som har utgått 
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från barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi har sett att barnen har visat intresse för 

projektet och för att delta i dess aktiviteter samt utvecklat sin förmåga att ta hänsyn 

till andra barns önskemål och intressen. Tillsammans med pedagog har de reflekterat 

och undersökt frågor kring djur och natur. Barnen har fått använda digitala verktyg 

som t.ex green-screen vilket bidrog till barnen reflekterade kring källkritik. Skogen 

har varit en given lärmiljö.  

Vi genomförde planerade samlingar där vi medvetet införde olika moment som 

drama, bokläsning, sång, rim och ramsor. I samlingen gavs alla barn talutrymme 

genom att barnen fick prata en i taget medan resterande barn och pedagoger 

lyssnade. Undervisningen har lett till att barnens omvärldskunnande, ordförståelse 

och ordförråd har utvecklats. 

Barns delaktighet och inflytande: 

Målen att alla barn har rätt att framföra sina tankar och åsikter och känna att de blir 

lyssnade på och respektera samt målet att barnen ska ha inflytande över sin dag och 

utbildningen sak utformas utifrån barnens intressen har uppnåtts. Vi har sett att 

undervisning i små grupper har gynnat barnens lärande och underlättat för 

pedagogerna att lyssna in och bemöta barnen vilket resulterat i att barnen har 

utvecklat sin förmåga att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål därigenom givits 

möjlighet till inflytande över sin dag på förskolan och det som verksamheten har 

erbjudit. Vi har sett att barnen har tagit större ansvar för sig själva och är mer 

hjälpsamma mot varandra. Barnens tankar och åsikter har tagits på allvar och 

respekterats. 

Förskola och hem: 

Vi har uppnått målet att synliggöra vårt arbete med läroplansmålen teknik, språk, 

naturkunskap och matematik gentemot vårdnadshavare. I samtal med 

vårdnadshavare och i dokumentationer har aktiviteter kopplats samman med 

läroplanen och pedagogerna upplever att vårdnadshavare har fått större förståelse 

för arbetet med och kring läroplansmålen. Genom att dokumentera via InfoMentor 

har vår undervisning blivit lätt tillgänglig och synlig för vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare har genom dokumentation via InfoMentor och på väggar på 

avdelningen givits möjlighet till insyn och inflytande i utbildningen och undervisnings 

innehåll.  

Övergång och samverkan:  

Att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga inför övergången till 

förskoleklass har uppnåtts. De äldsta barnen har haft sin utbildning förlagd 

tillsammans i skolans lokal några timmar varje dag och haft gemensamma aktiviteter 
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och projekt med förskoleklassen. Vidare har de även ätit lunch i skolans matsal 

tillsammans med förskollärare, eleverna i skolan och skolans personal och 

undervisningen har anpassats så barnen fått leka tillsammans med skolbarnen ute.  

Uppföljning utvärdering och utveckling: 

Målet att det 1 juni 2020 ska finnas dokumentation som visar på barns lärande på 

InfoMentor har delvist uppnåtts. Detta då dokumentation har lagts in på InfoMentors 

tidslinje men barnens lärande har inte dokumenterats på deras portfolio enligt alla 

läroplansmål.  Hösten 2019 introducerades en ny reflektionsmall som dock inte 

använts i den utsträckning som avsågs varför pedagogerna upplever att de inte 

behärskar materialet.  

Föräldraenkät 

Under vårterminen skickades en föräldraenkät till vårdnadshavare med barn födda 

2014 och 2017. Då svarsfrekvensen är mycket lågt är det svårt att utläsa några 

generella och tydliga resultat på flera av frågorna förutom de som gäller bemötande, 

återkoppling, svenska språket och erbjudande om samtal.  

 

Enkätfråga: Majoriteten instämmer: 

Jag och mitt barn blir väl bemötta  Till stora delar 

Återkoppling och information om mitt 
barns vardag är bra 

Inte alls 

Jag har fått erbjudande om samtal om 
mitt barns utveckling 

Helt eller till stora delar 

Förskolan stödjer mitt barns 
språkutveckling inom svenska språket 

Delvis 
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Sammanfattande analys  

Undervisningens kvalitet 

Under läsåret har förskolans förutsättningar förändrats och nya utmaningar uppstått 

som bidragit till det samlade resultatet. Inför läsåret 19/20 var förskolan tvungen att 

genomgå en omorganisation på grund av att barnantalet minskade och prognosen 

visade att minskningen kommer att fortgå. Omorganisationen innebar att förskolan 

minskade från att haft både en 1-3 års och 3-5 års avdelning till att bli en en-

avdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år. En ny personalgrupp skulle hösten 

2019 lära känna varandra och tillsammans starta upp verksamheten i dess nya form. 

Att sätta rutiner, arbetssätt och struktur för verksamheten tog tid och pedagogerna 

lade mycket fokus på att skapa trygghet i barngruppen. När barnantalet ökade vt -20 

med fyra barn valde två av pedagogerna att söka sig vidare trots att ökningen 

genererade en högre grundbemanning. Personalomsättningen gjorde att 

verksamheten både ”tappade fart” då rutiner, struktur och arbetssätt åter behövde 

ses över och anpassas utifrån de förändrade förutsättningarna samt skapade oro hos 

vårdnadshavare.  

 

Faktorer som personalomsättning, omorganisation, svårigheten att rekrytera 

förskollärare och de nya pedagogernas erfarenhet, kompetens och förmåga att 

kommunicera har påverkat hur väl vi nått våra mål. Pedagogerna ändå upplever att 

de har hunnit med mycket under året, nått flera av målen helt eller devis och att 

barnen varit trygga och trivts. 

Fokus har lagts på att skapa rutiner, struktur och arbetssätt som gynnat barnens 

trygghet och lärande. Pedagogerna har erbjudit barnen många tillfällen för 

språkutveckling bland annat i natur projektet, samlingarna och genom högläsning 

vilket bidragit till barnens språkutveckling. De har även arbetat med att vägleda och 

stötta barnen i socialt samspel och vikten av att lyssna på varandra och att våga delge 

tankar och åsikter och vidare har barnen givits möjlighet till inflytande och 

delaktighet över verksamheten. Resultatet av detta arbete är att pedagogerna 

upplever att barnens självkänsla och tro på sin egen förmåga stärkts. Viktiga verktyg 

för att åstadkomma detta har varit pedagogernas närvaro, lyhördhet och 

medvetenhet i arbetet med barnen och i planeringen av utbildning och undervisning. 

Projekt har bedrivits både på förskolan och i samarbete med förskoleklassen. Genom 

projekten har barnen erbjudits många tillfällen att arbeta med läroplansmål såsom 

exempelvis naturkunskap, matematik, språk och hållbar utveckling. 

 

Då förskolans lokal inte är så stor och för att tillgodose barnens olika behov har 

barnen delats i mindre grupper och lokal i skolan har använts. Pedagogerna såg att 

när barngruppen delades så fick barnen arbetsro, tempot och ljudnivån sänktes och 
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barnen fick mer tid att uppleva, utforska och undersöka samt möjlighet att göra sig 

hörda och sedda. Att dela barnen i mindre grupper har påverkat resultatet positivt 

och något som pedagogerna avser fortsätta med. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Målet som handlar om att alla barn ska dokumentation som visar på sitt lärande 

inlagd på i sin portfolio på Infomentor har inte uppnåtts. Trolig orsak till att målet 

inte nåddes är att de pedagogerna med tidsbegränsad anställning har saknat 

kunskaper inom pedagogisk dokumentation och om läroplanen samt att den 

ordinarie förskolläraren inte haft möjlighet att ensam hinna med att dokumentera i 

alla barns portfolio. För att uppnå målen ska rutiner för att aktivt och kontinuerligt 

dokumentera barnens lärande och utvärdering av verksamheten förtydligas.  

Det finns även behov av att se över rutin för användning av reflektionsprotokollen för 

att öka systematiken, underlätta uppföljning och utvärdering i syfte att 

vidareutveckla verksamheten.  

 

Föräldraenkät  

 

Vid jämförelse av pedagogernas utvärdering och vårdnadshavarnas svar i föräldra-

enkäten visar det sig att synen på verksamheten skiljer sig åt. Svaren från 

föräldraenkäten pekar på ett lägre sammanfattat resultat än resultatet som 

pedagogerna redovisar i sin bedömning. Förklaringar till detta står att finna i den oro 

som personalomsättningen skapat hos vårdnadshavare men även i hur förskolan har 

gett återkoppling och information. I enkäten har majoriteten av vårdnadshavarna 

svarat de inte upplever att de får en bra återkoppling kring sitt barns vardag. Ett 

utvecklingsområde är därför att se över rutiner för återkoppling och information i 

syfte att öka vårdnadshavares inblick i verksamheten och sitt barn vardag på 

förskolan. Regelbundna inlägg på Infomentors tidslinje kan vara ett verktyg för att 

informera och synliggöra verksamheten för vårdnadshavarna. 

 

Resultatet i föräldraenkäten visar att de flesta vårdnadshavare upplever att de och 

deras barn har blivit bemöta på ett bra sätt av pedagogerna. Detta tyder på att trots 

att inte all personal inte kunnat introducerats i ICDP pga. personalomsättning att 

pedagogerna har haft ett förhållningssätt och arbetssätt liknande det som 

förespråkas inom ICDP. Men det är ändå av stor vikt att kontinuerligt föra 

diskussioner och reflektioner kring trygghet och trivsel samt pedagogernas 

förhållningssätt och bemötande av både barn och vårdnadshavare för att nå ett ännu 

bättre resultat.     
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Planerade åtgärder 

Utifrån analysen kommer följande insatser att göras:  
 
Jämställdhet 
 
- Pedagogerna arbetar för att motverka traditionella könsroller genom att 

samtala, ställa frågor och diskutera med barnen för att utmana dem till att vidga 
sina tankar och intresseområden. Barnen bemöts som individer och inte utifrån 
kön och de uppmuntras av pedagogerna att göra egna val.  
 

- Utformning av lärmiljö, inköp av material och aktiviteter som barnen erbjuds ska 
syfta till att främja jämställdhet.   
 

- Pedagogerna gör observationer i barngruppen med jämställdhet i fokus. Utifrån 
analys av observationerna görs en planering för fortsatt arbete på avdelningen. 
 

- Pedagogerna har ett medvetet språkbruk som främjar jämställdhet.  
  

 
Barninflytande  
 

- Till grund för 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. 
 

- Barnen delas in i mindre grupper utifrån behov och intresse för att 
möjliggöra en lugn lärmiljö och för att stötta och utmana dem i deras 
lärprocess.   
 

- Pedagogerna arbetar utifrån ICDPs åtta samspelstemana. Kontinuerligt 
reflekterar och diskuterar pedagogerna kring sitt arbete med utgångspunkt i 
samspelstemana i syfte att erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet.  
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Undervisningens kvalitet 
 
- 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.  
 

- 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. 
 

- Reflektionsprotokoll och lotusdiagram fylls i/stäms av vid varje 
avdelningsreflektions. Rutin så att detta sker kontinuerligt tas fram.  
 

 
 

 
 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 
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Bilagor 

Sammanfattande bedömning av verksamhetens kvalitet, bilaga 1 

Resultat enkäter 


