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Förutsättningar 

Matildelunds förskola ligger i norra delen av Kumla. Förskolan har en 
arkitektritad innemiljö med lärmiljöer både på bottenvåning och ovanvåning via 
våra loft. Vi har en innegård som bildar en mötesplats från alla avdelningar samt 
en stor utegård som bjuder in till kreativ lek utomhus.    

Förskolan består av två avdelningar, Lejonkulan och Vargavrån med tillsammans 
ca 70 barn i åldrarna 1–5 år. Vi arbetar i storarbetslag och på varje avdelning är 
barnen uppdelade i mindre grupper. På förskolan arbetar fem förskollärare och 
nio barnskötare.  

Förskolan arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär ett arbetssätt 
som bygger på gemensamt experimenterande och utforskande – där barn och 
pedagoger formulerar en frågeställning innan de söker lösningar. Arbetssättet 
utgår från barnens tidigare erfarenheter, intressen, behov och åsikter och 
förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.  

Förskolan har två utvecklingspedagoger som är med i rektors ledningsgrupp och 
driver förskolans utbildning framåt samt två digitalstödjare som tillsammans 
med rektor och pedagoger driver digitaliseringsarbetet på förskolan. Förskolan 
leds av rektor Lisa Lundberg.  

Resultat 

Inför verksamhetsåret 2021–2022 gick Skogstorps förskola ur sina lokaler och 
flyttade in på Matildelunds förskola. Detta har under året inneburit fokus på att 
knyta ihop två förskolor till en och tillsammans hitta rutiner och bygga relationer. 
Vi ser att arbetet haft god effekt hos både barn och pedagoger. Pedagoger har 
jobbat ihop sig i de nya arbetslagen, gemensam barnsyn har uppnåtts och 
vårdnadshavare och barn känner trygghet genom att känna igen pedagoger och 
barn.  

Samtidigt har utbildningen på förskolan utgått från tre prioriterade mål: 
jämställdhet, barns inflytande/studiero och undervisningens kvalitet som 
fastslagits från förvaltningen för livslångt lärande.   

Undervisningen på förskolan utgår från förskolans läroplan och sker genom 
planerade och spontana aktiviteter. Vi lyfter varandras likheter och olikheter och 
uppmuntrar barnen att våga prova och undersöka i ett lärande syfte. Vi strävar 
alltid mot att ha barnen i fokus. Alla avdelningar har under året fått handledning 
av förskolans stödteam, getts möjlighet att prata kring arbetssätt och flera 
avdelningar arbetar utifrån lågaffektivt bemötande. Alla pedagoger har också 
getts kompetensutveckling inom ICDP – vägledande samspel.  

Jämställdhet 
Förskolans mål inom jämställdhet har under året varit att alla barn ska ges 
förutsättningar utifrån begreppet jämställdhet, där pedagoger deltar i nätverk 
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och synliggör sina kunskaper i normkritiska samtal och dokumentationer för att 
göra barn och vårdnadshavare delaktiga.  
 
Alla barn erbjuds samma möjligheter och vi har en medvetenhet i hur vi pratar 
med barnen utifrån genusperspektivet. Aktiva och medvetna val görs kring vår 
lärmiljö och material. Litteratur, så väl fysisk som digital, har varit en viktig del i 
jämställdhetsarbetet hos oss, vilket flera av avdelningarna också lyfter fram. Alla 
förskolor i kommunen har arbetat utifrån Skolverkets språkmoduler, vilket 
underlättat i att öka medvetenheten kring val av litteratur kopplade till 
jämställdhet.  

Alla pedagoger har under året fått kompetensutveckling genom föreläsning om 
jämställdhet och i samband med det fått en bok skriven av föreläsarna själva. 
Detta som ett led till konkreta tips på hur man kan arbeta med jämställdhets 
begreppet i förskola.  

Utifrån våra bedömningar kan vi se att begreppet jämställdhet har blivit levande i 
verksamheten. Avdelningarna har tagit in litteratur som utmanar könsnormer 
och skapat diskussioner och aktiviteter kring ämnet. Arbetet kommer fortsätta då 
vi ser god effekt av det. 

 

Barns inflytande/studiero  
Förskolans mål inom barns inflytande/studiero har varit att alla barn ska erbjudas 
att ha inflytande över förskolans lärmiljö och material och att alla barn ska 
erbjudas att delta i projekt, dokumentation och reflektion.  

Lärmiljöer är genomtänkta och föränderliga och vi strävar efter att forma 
lärmiljöerna efter barnens intresse och behov. Flera avdelningar gör regelbundna 
observationer och har samtal med barnen regelbundet som ett underlag i 
utformningen. Pedagogerna har även vid arbetsplatsträffar, kup-dagar, 
arbetslagsreflektion och handledning fått möjlighet att reflektera över förskolans 
lärmiljöer. Avdelningarna erbjuder varierat material anpassat efter barngruppen. 
Materialet görs tillgängligt för barnen genom bland annat bilder eller 
aktivitetstavlor. Materialet har fått flytta ut och barnen har utforskat inne såväl 
som ute på gården. Till viss del har även planerade lekar och aktiviteter 
genomförts utomhus.  Barnen får möjlighet att gå i väg till både skog och lekplats 
för att där ta tillvara på barnens upptäckter och sedan fortsätta utforskandet på 
förskolan.  

På förskolan arbetar alla avdelningar i projekt i mindre grupper under större 
delen av dagen där undervisningens innehåll är målstyrd. Undersökandet 
och utforskandet pågår dagligen, men vi ser att avdelningarna kommit olika långt 
i projektarbetet utifrån vilken möjlighet barnen ges att reflektera och delta i 
utformandet av dokumentationer.   
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Undervisningens kvalitet 
Förskolans mål inom undervisningens kvalitet har varit att alla avdelningar ska 
kontinuerligt arbeta för att utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete i 
utbildningen och trygghetsarbete samt ge barn och vårdnadshavare möjlighet till 
delaktighet. Vi har också haft som mål att ge alla barn förutsättningar till 
språkutveckling.  

Förskolan har under året haft fokus på att lära känna nya barn och pedagoger 
från de olika förskolorna, bygga gemensamma rutiner och bygga upp lärmiljöer 
utifrån barnens intressen. Ett arbete som vi bedömer haft god effekt.  

Pedagogerna har haft egen planering- och dokumentationstid samt reflektionstid 
i arbetslaget, men dock inte i den utsträckning vi önskat. På reflektionstiden har 
vi planerat utbildningen och till viss del analyserat vårt arbete med barnen, vad 
vi gjort, vad som intresserar barnen och hur vi ska ta oss vidare. Vi har använt oss 
av det pedagogiska året som stödmaterial för att underlätta vårt systematiska 
kvalitetsarbete: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och Hur blev 
det? Arbetslagen har under året arbetet parallellt med en projektmapp, där 
dokumentationer och reflektioner samlats. På grund av pandemi har 
prioriteringar behövt göras. Projektmappen har ökat möjligheten att följa 
gruppens lärande och synliggöra våra pedagogiska val, syften och analyser, men 
har tyvärr inte genomförts i den utsträckning som vi önskat. Avdelningar följer 
upp trygghetsarbetet på arbetslagsreflektion och gemensamma dokument har till 
viss del använts. Avdelningar har vid flertalet tillfällen under året fått 
handledning från förskolans stödteam, för att kunna arbeta förebyggande och 
främjande i så väl förskolans utbildning samt trygghetsarbete. 

Förskolans arbete utifrån hållbar utveckling har till viss del uppnåtts. Flera 
avdelningar har vävt in social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet i sina 
projekt. Till viss del sker utbildningen och undervisningen utomhus på gården 
och till viss del i förskolans närmiljö.   

Till viss del görs kopplingar i dokumentationer till våra prioriterade mål 
jämställdhet, barns inflytande/studiero och undervisningens kvalitet. Vi väver in 
värdegrundsfrågor, matematik, naturvetenskap i vår undervisning. Ett 
gemensamt fokus kring språkutveckling har under året skett på alla förskolor i 
Kumla. Varje avdelning har i handledning tillsammans med förskolans stödteam 
fått möjlighet att utveckla arbetet kring språkutveckling både genom teori men 
också praktik. Arbetet visar sig i utvärderingar gett effekt, men vi önskar mer 
kunskap att utforska minoritetsspråk och andra modersmål än svenska samt hur 
vi kan väva in digitala verktyg i den befintliga undervisningen regelbundet. 
Barnen har erbjudits att använda Microskåpägg för undersökande i olika former 
samt provat på greenscreen tillsammans.  

Föräldraenkät  
På vårterminen delades en föräldraenkät ut till vårdnadshavare med barn födda 
2017 och 2019. Enkäten visar att vårdnadshavare känner sig mycket nöjda med 
den inskolning som erbjudits och upplever att deras barn trivs på förskolan och 
ges samma möjligheter oavsett kön. Vårdnadshavare är trygga att lämna sina 
barn hos oss och upplever att förskolans bemötande mot både barn och 
vårdnadshavare är bra. De upplever att förskolan stödjer barnens 
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språkutveckling inom det svenska språket men är osäkra på hur förskolan 
arbetar med barns språkutveckling inom annat modersmål.  

Vårdnadshavare uttrycker en önskan om större delaktighet och inflytande i 
verksamheten, genom bland annat erbjudande av utvecklingssamtal och 
föräldramöte samt bättre återkoppling i den dagliga kontakten. Enkäten visar att 
trygghetsarbetet som bedrivs på förskolan inte är känt för vårdnadshavare.   

Kvalitetsenkät till pedagogerna  
Under vårterminen delades en enkät ut till pedagogerna på förskolan. 
Pedagogerna bedömer kvalitén i förskolans undervisning som bra och arbetet 
kring jämställdhet ger resultat. Barnen på förskolan upplevs trivas bra och pojkar 
och flickor ges samma förutsättningar och utrymme.  

Pedagoger upplever att det systematiska kvalitetsarbetet ger resultat och kan 
användas i arbetet med analys och utvecklande av verksamheten. En god nivå på 
undervisningen inom barns språkutveckling lyfts fram, men en önskan om mer 
kunskap i arbetet kring flerspråkighet och modersmålsundervisning 
finns. Arbetet kring digitalisering har påbörjats.  

Pedagogerna ser till varje enskilt barn och ger det stöd som behövs. Konflikter 
bland barnen förebyggs och diskussioner om begreppet kränkande 
behandling har gjorts under året.     
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Sammanfattande analys 

Bedömningen och resultatet på förskolan visar att våra uppsatta mål från förra 
året delvis är uppnådda. Som ett stöd i vårt systematiska kvalitetsarbete har alla 
avdelningar använt sig av vårt Pedagogiska år. Arbetet är påbörjat, men 
utvärderingar och kvalitetsenkät gjorda av pedagoger visar att vi inte helt hittat 
kontinuitet i arbetet utifrån resultat, analys och planerade åtgärder. Reflektioner, 
nätverk och observationer har gjorts till viss del, då årets pandemi inneburit 
prioriteringar. Gemensamt förhållningssätt har lyfts på arbetsplatsträffar och 
reflektioner, vilket varit framgångsrikt i mötet med barnen då vi alltid strävar 
efter att ge varje individ samma möjligheter på förskolan.  

Arbetet kring jämställdhet ser vi som en del i vårt arbete kring Hållbar 
utveckling. Den sociala hållbarheten har varit i fokus på alla avdelningar och tagit 
sin utgångspunkt utifrån barngrupp. Nätverk kring jämställdhet på förskolan har 
tyvärr inte kunnat genomföras på förskolan, på grund av pandemi och hög 
frånvaro bland pedagoger. Observationer, verksamhetsbesök och bedömningar 
visar att pedagogerna har en medvetenhet i samtal med barnen och alla barn ges 
samma förutsättningar oavsett kön vilket tar sig uttryck i förhållningssätt och 
bemötande. Detta är något som också bekräftas av vårdnadshavare i den 
föräldraenkät som delades ut under våren. Pedagogerna har tagit del av en digital 
utbildning kring begreppet jämställdhet. Även om nätverk inte har genomförts 
har alla pedagoger fått böcker kring ämnet vilka diskuterats under 
reflektionstiden. Vi ser att arbetet har fått effekt för en jämlik förskola och en 
gemensam barnsyn.  

Alla avdelningar lyfter vikten av att ha genomtänkta lärmiljöer utifrån barnens 
intresse och behov. En del i att medvetenheten kring lärmiljöerna har ökat finns i 
våra återkommande samtal på arbetsplatsträffar samt vid reflektionstillfällen. 
Mycket av förskolans undervisning har under året genomförts utomhus för att 
minimera en eventuell smittspridning. Vi kan dock se att den undervisning som 
genomförts utomhus mer varit spontan än planerad, vilket till stor del beror på 
att vi prioriterat att planera undervisningen inomhus för barnen på 
avdelningarna men utomhus kunnat arbetat mer spontant över hela förskolan.         

Förskolan har under året haft som mål att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet inom trygghetsarbetet. Vår plan mot diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling har lagts ut via vår lärplattform Infomentor och på 
förskolans hemsida. Utvärderingar visar att arbetslagen hittat kontinuitet i 
trygghetsarbetet genom arbetslagsreflektion, men då materialet som används i 
vårt trygghetsarbete har varit omfattande, har det inneburit svårigheter i att hitta 
kontinuiteten i dokumentationen. Planen mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling har inte kunnat presenteras från förskolan då vi inte 
genomfört fysiskt föräldramöte på grund av årets restriktioner och synlig 
väggdokumentation på avdelningarna har inte blivit tillgänglig då 
vårdnadshavare varit hänvisade att endast komma in i förskolans hall. Det ligger 
till grund för föräldraenkätens svar där förskolans trygghetsarbetet inte blivit 
känt.   

Undervisningens kvalitet håller en god nivå utifrån pedagogernas bedömning. 
Projekt har genomförts på avdelningarna. Dock har dokumentationsprocesserna 
tillsammans med barnen varit svåra att genomföra på grund av pandemi och den 
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ökade utomhusvistelsen. Ett önskemål från pedagogerna är att öka kunskapen 
inom dokumentation vilket skulle kunna bidra till att kontinuiteten i arbetet 
skulle öka. Även att ta fram rutiner lyfts som en positiv faktor för att hitta och 
genomföra den röda tråden från projekt till dokumentation och reflektion 
tillsammans med barnen.   

Barnens lärande utgår från läroplanen på avdelningarna. Värdegrundsfrågor, 
matematik och naturvetenskap är områden som vi skattar oss vara bra på. Ett av 
förskolans mål är att skapa goda relationer och utveckla verktyg i det sociala 
samspelet. Ett arbete som återkommer och görs kontinuerligt utvecklas man 
också inom som pedagog, vilket bidrar till att vi blir bättre på att undervisa inom 
specifika områden. Att utforska och undersöka inom området naturvetenskap är 
något som väcker intresse hos många barn, så också på Matildelund. Genom det 
projektinriktade arbetssättet, där pedagog följer barnets intresse och bygger 
undervisningen därefter gör att naturvetenskap får ta en stor plats inom 
förskolan. Gemensamt för förskolan är att arbetet kring flerspråkighet och 
modersmålsundervisning kan bli bättre. Pedagoger uttrycker i kvalitetsenkät, 
brist på egen kunskap i ämnet vilket är en viktig faktor och har stor betydelse. 
Förskolan har få barn med annan kulturell bakgrund, vilket kan vara en annan 
anledning till att flerspråkigheten inte blir synlig i stor utsträckning.  

Digitaliseringsarbetet har påbörjats på förskolan och alla har erbjudits 
kompetensutveckling. Vi har bjudit in IKT-pedagog för att föreläsa och hålla 
workshop på APT under våren. Där fick pedagogerna möjlighet att ställa frågor 
och prova på digitala verktyg. Alla arbetslag har även besökt den digitala ateljén 
för att få en bredare kunskap och bli inspirerade till att fortsätta det digitala 
arbetet i barngrupp. 
 
Föräldraenkätetens resultat visar en positiv bild av förskolan. Dialogen förskola 
och hem är viktig för oss. Året har inneburit andra förutsättningar och de dagliga 
samtalen har varit än mer viktiga då vårdnadshavare inte vistats inne på 
avdelningarna bland miljöer och dokumentationer. Tydliga rutiner finns och 
regelbunden dokumentation och information på InfoMentor har bidragit till det 
goda resultatet.  

Vårdnadshavare känner trygghet och trivsel på förskolan, men önskar mer 
delaktighet och inflytande i vår utbildning. Alla avdelningar har genomfört 
utvecklingssamtal, lyft begreppen och haft dialog kring vad delaktighet och 
inflytande kan vara i förskolan, vilket vi dock ser inte helt har haft effekt på 
svaren i föräldraenkäten. Trolig orsak kan vara att man har förståelse för 
begreppen men inte känt sig delaktig och haft inflytande i förskolan under 
pandemiåren i den utsträckning som både förskolan och vårdnadshavare önskat.  
Anledningen till det kan också kopplas till att besöken inne i förskolans lokaler 
inte varit möjliga och fysiska forum som föräldramöte och utvecklingssamtal har 
inte kunnat genomföras tillsammans fysiskt med alla vårdnadshavare på det sätt 
som vi vill och värdesätter.  
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Planerade åtgärder 

Förvaltningen har under året 2022–2023 fastslagit att de prioriterade målen 
jämställdhet, barnsinflytande/studiero och undervisningens kvalitet kvarstår och 
förskolan kommer väva in dem i vidare arbete kring hållbar utveckling.  

 
Jämställdhet 
 

 Alla pedagoger ska utmana och synliggöra könsnormer.    
 

Barns inflytande/studiero 
 

 Alla barn ska erbjudas undervisning inomhus och utomhus med 
lärarledda aktiviteter utifrån barns intresse.   
 

 Alla barn ska vara delaktiga i dokumentation och reflektion och rutiner 
ska tas fram för att underlätta processen.  

 
Undervisningens kvalitet 
 

 Alla avdelningar ska utgå från förskolans pedagogiska år och använda de 
kommungemensamma dokumenten.  
 

 Utbildningen på förskolan utgår från hållbar utveckling, där vi 
tillsammans skapar hållbara relationer till varandra och naturen.   
 

 Alla avdelningar utforskar olika språk och kulturer.   
 

Samtliga åtgärder kommer att utvärderas och följas upp kontinuerligt på 
arbetslagsreflektion under året samt på KUP-dag i januari 2023 och KUP-dag i 
juni 2023.  

 

 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 


