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Förutsättningar 

Smedens förskola är belägen i södra Kumla med närhet till skog, lekparker 

och stora grönområden. Förskolan har en stor och välutrustad gård som 

inbjuder till en utforskande och upptäckande lärmiljö.  

I dagsläget finns det 61 inskrivna barn på förskolan. Förskolan består av 

sammanlagt fyra avdelningar, två avdelningar för de yngre barnen och två 

avdelningar för de äldre barnen. Småbarnsavdelningar arbetar 

gränsöverskridande, dvs. som ett stort arbetslag. På Smedens förskola 

arbetar 11 pedagoger, fyra förskollärare, sex barnskötare och ett 

köksbiträde/barnskötare. På förskolan finns det två utvecklingspedagoger 

som i ett nära samarbete med rektorn arbetar för kontinuerlig pedagogisk 

utveckling. Förutom utvecklingspedagoger finns det även två IKT piloter 

som bidrar till den digitala utvecklingen. 

Resultat 

Utifrån bedömningen av förskolans kvalitét, verksamhetsbesök, 

kvalitetsenkäter och föräldraenkäter visar Smedens förskola följande 

resultat i de tre förvaltningens prioriterade områden: 

 

Jämställdhet 

 

Arbetssättet präglas av närvarande pedagoger som arbetar efter ICDP 

metoden vilket bland annat innebär att barnens styrkor lyfts och vuxna 

föregår som goda förebilder. Barnen ges utrymme att berätta och lyssna 

på andra. När det uppstår konflikter finns det vuxna i närheten som 

hjälper barnen att hitta olika strategier vid konfliktlösningar. Pedagogerna 
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lyfter barns olikheter som något positivt samt uppmärksammar hur man 

är bra på olika saker vilket hjälper barnen att förstå att vi är olika men lika 

bra. Pedagogerna uppmuntrar och hjälper barnen att hjälpa varandra 

genom att samarbeta.   

 

I dagsläget finns det fler barn med funktionsvariation och med olika 

etniska bakgrund. Det är något som har varit en naturlig utgångspunkt att 

ha kontinuerliga reflektioner kring exempelvis funktionsnedsättning, 

etnisk tillhörighet samt allas lika värde. 

 

Barninflytande  

 

Barnen ges förutsättningar att kunna påverka sin vardag på förskolan. 

Detta sker exempelvis genom en demokratisk röstning, eget val, 

kartläggning, mm. Pedagogerna utgår ifrån barnens intressen när de 

planerar undervisningen. De hjälper barnen att utveckla sin förmåga att 

vara medvetna och rädda om vår miljö. Alla aktiviteter som erbjuds till 

barnen är frivilliga. Pedagogerna ser och bekräftar varje barn vilket skapar 

trygghet hos det enskilda barnet som i sin tur är grunden till att barnet ska 

kunna lära och utvecklas. Barnen är trygga, självständiga och bra på att 

uttrycka sina tankar och åsikter. Det finns en medvetenhet hos barnen att 

de kan påverka sin vardag.  

 

Undervisningens kvalitet 

 

På förskolan bedrivs både planerad och oplanerad undervisning. Den 

planerade undervisningen sker i form av olika projekt där man arbetar 

utifrån de nationella målen. 
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Förskolan har under HT 2019 och VT 2020 arbetat med projekt ”Djur och 

natur”. Pedagogerna och barnen har forskat om olika djur som lever i 

Sverige. Tillsammans med barnen har en avdelning skapat en spännande 

lärmiljö, en skog där vilda nordiska djur bor. Samtliga barn på förskolan 

har haft möjlighet att vistas i miljön. 

 

Naturvetenskap och teknik fick en naturlig plats i projektet. Barnen har 

visat på att de lärt sig mycket om djur som lever i Sverige. Barnen har fått 

höra högläsning som handlar om djuren, tittat på djurverket, skapat 

platser där djuren fick bo, ritat djur, mm. Planerade utevistelser med 

barnen har också varit en naturlig del av projektet. Vardagsteknik har fått 

plats i utbildningen, t ex påklädning, bygga olika typer av banor (bilbana, 

kulbana), bygga stapeltorn, fågelbo, mm. 

 

För att utveckla barnens språkliga förmåga har pedagogerna erbjudit olika 

sätt att träna språket på, exempelvis språklekar, sånger, rim, ramsor, 

bokstäver, bilder, text, högläsning, mm. Många barn kan skriva sitt namn 

och visar ett stort intresse för skriftspråket. Dagligen sker det en 

kommunikation mellan pedagoger och barnen genom gemensam 

forskning med exempelvis hjälp av faktatexter som också är knutet till 

projektet. Pedagogerna dramatiserar och använder tecken som stöd. 

 

Projektet har även lett till utveckling av den matematiska förmågan. 

Barnen har räknat antal ben, öron, ungar, funderat över djurens längd och 

vikt. Barnen har även visat intresse för att urskilja, undersöka och använda 

matematiska begrepp, siffror och räkningar i olika situationer och 

sammanhang. Pedagogerna har gett barnen förutsättningar att utforska 

mätning, sortering, jämförelse, likheter och olikheter, följa tillväxt hos 

planterade växter både inne och ute. 
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Barnen har även fått möjlighet att utveckla sin digitala förmåga. 

Pedagogerna strävar efter att göra barnen medvetna om hur de olika 

digitala verktygen, t ex iPad och projektor kan fungera som hjälpmedel för 

lärande. Pedagogerna utforskar tillsammans med barnen. Enkel 

programmering med hjälp av Blue-Bott har varit en rolig aktivitet. Barn 

som har ett annat modersmål än svenska har fått möjlighet att lyssna på 

böcker på sitt modersmål med hjälp av Polyglutt, inläsningstjänst. Det 

gjordes ett digitalt luciatåg i appen iMovie som vårdnadshavare fick ta del 

av. 

 

Kvalitetsenkät  

 

På Smedens förskola fanns det 13 pedagoger HT 19/VT 20. Tio pedagoger 

har svarat på kvalitetsenkäten. 

 

Förskolan erbjuder barnen en stimulerande miljö samt lyckas väcka 

barnens nyfikenhet. Pedagogerna är nöjda med förskolans förhållningsätt 

mot barnen. Lärande får en given plats i de vardagliga aktiviteterna där 

pedagogerna utför ett bra arbete med det svenska språket, estetiska 

uttryck, teknik, naturkunskap och matematik. Förskolan skapar en positiv 

stämning för barnen och ser att barnen trivs och har roligt i verksamheten. 

Barnen hålls under uppsikt på förskolan och konflikter som uppstår 

förebyggs aktivt. Verksamheten anpassas efter barnens behov där barnen 

får individuell uppmärksamhet, närhet, tröst och stöd. Förskolan bedriver 

ett aktivt trygghetsarbete. 

Pedagogerna tycker att rektorn ofta besöker barngruppen, känner till 

förskolans arbetssätt, vet vilka utmaningar pedagogerna har samt att de 

kan ta upp problem på förskolan med sin rektor. Pedagogerna är nöjda 

med förskolans ledning. 
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Pedagogerna upplever att de kan påverka verksamheten samt är 

betydelsefulla för verksamheten. De är nöjda med både antal barn och 

personal på sin avdelning samt med sammansättning av barngruppen. 

60 % av pedagogerna bedömer förskolans pedagogiska arbete med andra 

modersmål än svenska som mycket bra, 30 % som ganska dåligt och 10 % 

vet inte. Pedagogerna upplever att de inte har så bra kännedom om 

flerspråkiga barns språkkunskaper i de språk som inte är svenska. Endast 

30 % tycker att flerspråkiga barn uppmuntras att använda alla sina språk 

på förskolan. 

Föräldraenkät 

 

På Smedens förskola fanns det 62 barn HT19/VT20. 14 vårdnadshavare 

har svarat på föräldraenkäten som skickades ut.  

 

Vårdnadshavare är nöjda med barnets inskolning och upplever att de haft 

regelbundna och bra samtal om sitt barns utveckling, trivsel och lärande. 

Barnen blir väl bemötta av pedagoger och vårdnadshavare likaså när de 

kommer i kontakt med förskolan. 

 

Barnets intresse, tankar och åsikter tas till vara och förskolan stödjer 

barnets utveckling inom det svenska språket. På förskolan ges barnet stöd 

och möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga samt utvecklar sin 

förmåga att samspela med andra barn. 

 

Vårdnadshavare upplever att de får bra återkoppling kring barnets vardag 

i förskolan, att barnet trivs och känner sig tryggt i förskolan samt att de 

själva känner sig trygga när barnet är på förskolan. De är nöjda med 

verksamheten i sin helhet och kan tänka sig att rekommendera förskolan 

till andra vårdnadshavare. 
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När det gäller frågan hur förskolan stödjer barnets språkutveckling inom 

dess modersmål om det är annat än svenska upplever 21% av 

vårdnadshavare att förskolan stödjer språkutvecklingen jättebra, 7% 

upplever att det sker delvis, 14% upplever att förskolan inte alls stödjer 

barnets språkutveckling och 57% vet inte om förskolan stödjer 

språkutvecklingen. 

30% av vårdnadshavare upplever att de inte alls ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande över verksamheten och att de inte har fått 

information om förskolans trygghetsarbete. 14% av vårdnadshavare kan 

inte alls rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare. 

Sammanfattande analys  

Bedömningen av förskolans kvalitét, rektorns observationer och 

pedagogernas kvalitetsenkäter visar att pedagogerna lyckas bra med både 

omsorgs- och kunskapsuppdraget. Det finns en stor medvetenhet om att 

trygghet och omsorg är grunden för att barnen ska kunna lära och 

utvecklas. Detta bekräftas även av föräldraenkäten som visar att 

vårdnadshavare är nöjda med verksamheten i sin helhet och upplever att 

förskolan lyckas väl med sitt uppdrag. 

En viss osäkerhet uppstår dock i upplevelsen hur förskolan stödjer 

barnets språkutveckling inom dess modersmål om det är annat än 

svenska. Endast 21 % av vårdnadshavare är nöjda med förskolans arbete. 

Mer än hälften vet inte hur förskolan arbetar med det. I föräldraenkäten 

framkommer inte hur många procent av vårdnadshavare som svarat har 

ett annat modersmål än svenska och därför är det svårt att tolka validitet 

av det framkomna resultatet. Även en tredje del av pedagoger upplever att 

de inte har så bra kännedom om flerspråkiga barns språkkunskaper i de 

språk som inte är svenska. Detta kan bero på att kompetensutvecklande 
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arbete som bedrivits på förskolan förra läsåret startade efter att 

pedagogerna besvarat enkäten.  

Smedens förskola hade flerspråkighet som ett av sina prioriterade mål i 

förra verksamhetsplanen. Hur har förskolan arbetat med det och hur har 

man lyckats med målet? Under vårterminen har samtliga 

utvecklingspedagoger fått kompetensutveckling gällande flerspråkighet 

med hjälp av forskningsbaserade moduler från skolverket. Pedagogerna 

läste olika forskningsartiklar samt prövade att arbeta utifrån det lästa som 

blev grund för det kollegiala lärandet. För att sprida kunskaper till övriga 

pedagoger avsattes det en pedagogisk timme på varje arbetsplatsträff för 

kollegialt lärande som leddes av utvecklingspedagoger och rektorn. 

Förskolan har arbetat fram ett kartläggningsmaterial som ska hjälpa 

pedagoger att kartlägger vilka språk barnen har och hur de ska 

stötta barnens språkutveckling. Kompetensutvecklingen har även 

synliggjort vikten av personer och resurser som kan vara till hjälp i arbetet 

med flerspråkighet, t ex vårdnadshavare, pedagoger som kan barnets 

modersmål, samarbete med biblioteket, tolk, osv. Resultat av arbetet med 

flerspråkighet är att det nu finns ökad kunskap hos pedagoger, ett 

kartläggningsmaterial som ska hjälpa pedagoger i arbetet samt 

medvetenhet hur viktigt det är att medvetet arbeta med flerspråkighet för 

att barnet ska kunna utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. Forskning visar att barn som får förutsättningar att utveckla 

sitt modersmål också har bättre möjligheter att lära sig svenska. 

Pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete har varit det andra 

prioriterade målet förskolan hade förra året. Förskolan har gjort stora 

framsteg. Idag är pedagogisk dokumentation en naturlig del av 

verksamheten och en motor i de olika projekt som görs på förskolan. 

Barnen är delaktiga i planeringen av undervisningen då alla projekt startas 

utifrån barnens intressen, erfarenheter och förkunskaper. 
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Utvecklingsområde är att i ännu högre grad reflektera tillsammans med 

barnen om deras lärande.  

Ett annat utvecklingsområde är att tillsammans med barnen skapa 

tillgängliga lärmiljöer, dvs. skapa förutsättningar som krävs för att alla 

barn ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet. Att utveckla 

sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den 

fysiska och den sociala miljön i relation till barns lärande. Lärmiljön ska 

vara utformad så att alla barn kan inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. 

Både pedagoger och vårdnadshavare upplever att förskolan lyckas bra 

med att motverka stereotypa föreställningar om kön, att ge flickor och 

pojkar samma utrymme i verksamheten.  

Enligt föräldraenkäten upplever 30 % av vårdnadshavare att de inte alls 

ges möjlighet till delaktighet och inflytande samt att de inte har fått 

information om förskolans trygghetsarbete.  Detta innebär att 

kommunikationen delvis har brustit och att förskolan kommer att se över 

hur vi kan vara ännu tydligare så alla vårdnadshavare kan känna sig 

delaktiga. 

Planerade åtgärder 

Jämställdhet    

Att ha ett normkritiskt förhållningssätt med fokus på hur pedagogerna 

bemöter och ser på pojkar och flickor samt observera hur och vad barnen 

leker. 

För att uppnå ovanstående mål kommer förskolan att vidta följande 

åtgärder: 
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- pedagogerna filmar sig själva i olika situationer och sammanhang 

för att utifrån detta kunna reflektera över sitt förhållningssätt och 

bemötande 

- Pedagogerna observerar och filmar vad och hur barnen leker samt 

vilka kompisar de leker med.  

Barninflytande  

Barnen ska känna att deras åsikter är viktiga och värda att tas på allvar 

även om man inte alltid kan få sin vilja genom. 

Skapa lugnare miljöer. 

För att uppnå ovanstående mål kommer förskolan att vidta följande 

åtgärder: 

- göra barnen mer delaktiga i beslut som rör deras vardag 

- observationer och barnintervjuer 

- göra gruppindelningar och utveckla lärmiljöer 

- öka vårdnadshavarens delaktighet och inflytande i utbildningen 

 

Undervisningens kvalitet  

Skapa stimulerande, tillåtande, tillgängliga och utforskande lärmiljöer där 

alla barn kan lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar samt 

fortsätta att arbeta projektinriktat. 

För att uppnå ovanstående mål kommer förskolan att vidta följande 

åtgärder: 

- utgå från läroplan i både den planerade och den spontana 

undervisningen 
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- dokumentation samt reflektion tillsammans i arbetslag och i 

barngrupp 

- använda sig av både barnreflektioner och arbetslagsreflektioner 

när lärmiljöerna skapas 

- använda digitala verktyg 
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