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Förskola 

Under läsåret 21/22 har bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun reviderat strukturen för 

det systematiska kvalitetsarbetet där kvalitetsplanen utgör en del. Syftet med förändringen är 

att ytterligare kvalitetssäkra vårt förvaltningsgemensamma arbete med utgångspunkt i de 

nationella målen och med tydlig koppling till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

Planen synliggör arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka 

likvärdigheten. 

Kvalitetsplanen ersätter tidigare års kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. 

Verksamheternas kvalitetsplaner färdigställs senast i juni och den förvaltningsövergripande i 

september. Som komplement till kvalitetsplanen finns ett antal förvaltningsövergripande 

planer, rutiner och riktlinjer, se bilaga 1. 

Kvalitetsplanens utformning grundar sig på Skolverkets allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys. Den innehåller de fem stegen 

förutsättningar, resultat, identifiering av problem, analys av orsaker och identifiering av 

utvecklingsområden och insatser. 
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Förutsättningar 

 

Östansjö och Vretstorp är två orter belägna sydväst om Hallsbergs tätort. Förskolorna ligger 

centralt i respektive samhälle med närhet till skog och andra grönområden. 

Grundbemanningen på områdets förskolor är liksom för kommunen i övrigt 2.95 personal per 

avdelning (cirka 18 barn), samt tid avsatt för mathantering. Personalbemanningen kan 

förändras under året beroende på antal inskrivna barn i förskolan. Förutom 

grundbemanningen finns resurspedagoger att tillgå vid behov. 

Arbetet leds av rektor som tillsammans med processledarna (en från varje förskola) utgör 

områdets ledningsgrupp. 

Området har 40% specialpedagog som regelbundet handleder arbetslagen. Viss tillgång finns 

också till modersmålstödjare. 

Representanter från förskolorna ingår i ett kommungemensamt språknätverk, vilket leds av 

förskolans specialpedagoger. Syftet med detta nätverk är att genom det kollegiala lärandet 

stärka pedagogernas kompetens när det gäller språkutvecklande arbetssätt. Vidare ingår 

representanter från förskolorna i ett IKT-nätverk vars syfte är att på samma sätt utveckla och 

stärka pedagogernas kompetens när det gäller IKT. 

Vi samverkar kontinuerligt med Barnhälsoteamet som består av representanter från både 

kommunen och Region Örebro Län. 

Alla tre förskolorna är så kallade övningsförskolor, vilket innebär att man är en del av Örebro 

universitets lärarutbildning, och återkommande tar emot studenter som läser till förskollärare. 

Andelen legitimerade förskollärare utgör 52% av förskolornas personal, jämnt fördelat mellan 

de tre enheterna. 35% är utbildade barnskötare och resterande 13% har annan pedagogisk 

utbildning och erfarenhet. 

Lite om förskolorna: 

Sagobacken i Vretstorp: På Sagobacken finns fyra avdelningar varav en är lokaliserad i 

intilliggande Kristallkyrkan. Avdelningarna är åldersanpassade och har plats för cirka 55 

barn. 

Tallbacken i Vretstorp: På Tallbacken finns tre åldersanpassade avdelningar, de äldre 

barnen går i stora huset, och de yngre i det mindre huset. Totalt finns här cirka 55 barn. 

Östansjö: Förskolan Östansjö är en förskola belägen i tre byggnader, med plats för cirka 70 

barn. De yngsta barnen går på Stjärnan (ålder 1–2 år), mellanbarnen går på Raketen (ålder 3–

4 år), och de äldsta på Solen. Solen huset delas för övrigt med skolan och fritids som 

disponerar lokalerna måndagar, samt efter klockan 15.00 övriga dagar. 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och 

verksamhetsplan 

 

Normer och värden 

Förskolans mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla 

människors lika värde och de mänskliga rättigheterna (Lpfö 2018, s.12) 

Kriterier för måluppfyllelse (vi ser att målet är uppfyllt när…) 

• Pedagogerna synliggör goda handlingar och ger direkt respons på dessa 

• Barnen bryr sig om varandra och vi ser goda exempel på att de erbjuder hjälp, tröstar 

och uppmuntrar varandra positivt 

• Pedagoger såväl som barn är öppna för olika infallsvinklar i leksituationer till 

exempel ”man kan ha två mammor”, ”tur att din pappa kan tvätta din tröja" 

Resultat: 

• Nio av tio avdelningar markerar sig på grönt, det vill säga att målet är uppnått. Den 

tionde är på god väg. 

• Arbetet sker i teman och projekt, till exempel Pelle Svanslös, småkryp och andra djur. 

• Utbildningen i TMO (Traumamedveten omsorg) har bidragit till pedagogers förståelse 

för barn och familjer. Verktygen vi fått används i det dagliga arbetet (till exempel 

konsultationsmodellen "Isberget"). 

• Pedagoger synliggör goda handlingar genom att till exempel uppmärksamma hur 

barnen tar ansvar för djur och hur vi beter oss mot varandra. 

• Barnen erbjuder varandra hjälp och tröst. De är omtänksamma, lär varandra och tar 

ansvar 

• Många arbetslag tar upp av- och påklädning i hallen som en situation där man ofta ser 

att barnen hjälper varandra. 

• Vi ser flera exempel på att barnen hjälper pedagoger. 

• Pedagoger hjälper varandra: går mellan avdelningar, barn ”bjuds över”, bidrar 

generöst med kunskap och erfarenhet etcetera 

• Pedagoger vet hur viktiga de själva är; ser på sig själva, förändrar aktiviteter, 

förhållningssätt och så vidare. 

• Kriteriet om olika infallsvinklar lyfts bara av ungefär hälften av avdelningarna. 

• Uppmärksammar att familjer kan se olika ut, till exempel göra bok som visar 

att halva familjen finns I Sverige/halva utomlands. 

• Flera avdelningar använder sig av en ”kompisvägg”. Detta är ett verktyg för att belysa 

positiva handlingar som görs av alla som vistas på förskolan, både barn och vuxna. 
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Omsorg, utveckling och lärande 

Förskolans mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för olika kulturer, leva 

i ett samhälle präglat av mångfald, samt lära sig svenska och sitt eget modersmål, om 

barnet har annat modersmål än svenska. (Lpfö 2018, s.14) 

Kriterier för måluppfyllelse (vi ser att målet är uppfyllt när…) 

• Barnen visar intresse och återkopplar den undervisning som pedagogen erbjuder 

• Barnen visar nyfikenhet, utforskar och ställer frågor 

• Miljön är tydlig, tillgänglig och tillåtande för barnen så de självständigt kan uttrycka 

sig med de hundra språken (exempelvis skapande, motorik, musik/rörelse) 

• De olika språk och kulturer som finns representerade på förskolan syns i förskolans 

miljöer 

Resultat: 

• 50% av arbetslagen anger att målet är uppfyllt. 

• 50% av arbetslagen anger att målet delvis är uppfyllt. 

• Vårdnadshavare påtalar att de är glada över att pedagogerna engagerar sig och visar 

intresse för deras modersmål och kultur. En avdelning skriver i sin fördjupning: 

"Genom att vi är nyfikna pedagoger och frågar vårdnadshavare om ord på deras 

språk, musik och maträtter känner de en tillhörighet och att pedagogerna är 

engagerade i att veta mer om deras bakgrunder". En annan 

avdelning engagerar sig kring ett barns resa till 

vårdnadshavarnas hemland där barngruppen via FaceTime får 

prata med familjen under resan och ställa frågor som de 

undrar över. Detta förhållningssätt bekräftas även i boken 

Tydliggörande pedagogik i förskolan, där författarna menar 

att “Förskollärare som har ett inkluderande förhållningssätt 

till barnens språk och kulturer stärker lärandet för alla i 

förskolan, bland annat genom att lära sig olika ord och 

uttryck på barnens modersmål” (D. Edfelt, C. Jahn, M. 

Reuterswärd, A. Sjölund 2019 s.19). 

• Pedagogerna arbetar utifrån Reggio Emilias idé om att "ett barn har hundra språk". I 

de veckovisa reflektionerna och fördjupningarna framkommer att detta synsätt och 

förhållningssätt genomsyrar arbetet på alla tre förskolorna. Exempel: TAKK (tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation), kroppsspråk, ansiktsuttryck, 

skapande på flera olika sätt och i många olika material förekommer dagligen. 

• Barn med andra språk och kulturer lyfts och 

synliggörs på ett helt annat sätt än tidigare. Vi 

synliggör barnens språk bland annat  

genom ord/flaggor på väggar. Ett exempel från 

en avdelning: "Vi har satt upp en karta i hallen 

och skrivit ut flaggor och välkommen på deras 

språk till de länder som vi har barn i gruppen. 

Vi ser i våra observationer att det har blivit en 

mötesplats där det sker samtal mellan barnen". 

• Barnen berikas med frågor och nyfikenhet. Vi ser i många olika situationer att det 

uppstår många samtal kring språk och det vi gör, framför allt när vi delar barngruppen 

i mindre grupper. 

• Våra miljöer är rika, och föränderliga, stor eftertanke ligger bakom dessa. Vi jobbar 

alla för att utveckla tydliga och tillgängliga miljöer. 

• Skolan har hört av sig till en av förskoleavdelningarna för att få stöd och vägledning 
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till att ge barnet TAKK i skolan. Det ger bekräftelse till pedagogerna hur viktigt vårt 

arbete är och också ett solklart exempel på samarbete mellan skola och förskola. 

• Alla avdelningar arbetar mot samma grundmål men barnens intressen samt det barnen 

riktar sin blick mot, styr arbetet framåt. 

• Inspirerande projekt som utvecklar våra pedagogiska idéer och där läroplanens ”alla 

bitar” ryms. 

 

 

 
Barns delaktighet och inflytande 

Förskolans mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan (Lpfö 2018, s.16) 

Kriterier för måluppfyllelse (vi ser att målet är uppfyllt när…) 

• Barn och pedagoger tar tillsammans ansvar för förskolans miljö. 

• Material förvaras och struktureras tydligt. Var sak på sin plats. 

• Barnen uttrycker sina tankar och åsikter, men respekterar att de inte alltid kan få som 

de vill 

Resultat: 

• Sju avdelningar har satt sig på grönt (målet uppfyllt) och tre avdelningar på gult (målet 

delvis uppfyllt). De som satt sig på grönt ger en tydlig bild av vikten av att hålla i och 

hålla fast i rutiner och struktur, att dela barnen i mindre grupper och att ha ett 

tema/projekt som följer över tid. De som satt sig på gult ser vissa brister främst när det 

gäller tydlighet i miljöer och förhållningssätt, rutiner och strukturer. 

• Pedagogernas litteraturstudier och lärtillfällen som till exempel APT, pedagogiskt 

café, KUT-dagar, annan fortbildning bildar en systematik och används i arbetet med 

förhållningssätt och miljöer över hela läsåret. I slutet av läsåret ser vi genom 

dokumentanalyser hur det ger oss struktur och någonting att hålla fast i. 

• Många nämner vikten av att inte ha för många saker framme, och att ha ett syfte med 

det material vi väljer att ha tillgängligt, tanken bakom både material och aktiviteter är 

viktig. 

• I fördjupningarna framkommer att de flesta avdelningar fokuserar på innemiljöerna. 

Några arbetslag lyfter även utemiljön, och betonar att den inte får glömmas bort. Vad 

använder vi utetiden till? Hur blir dessa miljöer en förlängning av de erbjudande som 

finns inomhus? Ett alternativ? Komplettering? 

• Utökade/mer tillgängliga ateljéverksamheter ger barnen möjlighet att uttrycka sig 

genom de hundra språken. 

• Förskolorna erbjuder tillgängliga mötesplatser och öar utformade efter barnens 

intressen och behov. 

• Barnens delaktighet och inflytande genomsyrar hela verksamheten. Alla avdelningar 

bygger miljöer efter barnens intresse. 

• När man är på en annan avdelning än sin egen (till exempel vid öppning/stängning) 

tas saker och miljöer inte om hand på samma sätt. 

• Även om barnkonventionen inte nämns i målformuleringen (artikel 12 och 13) så ser 

vi att den genomsyrar fördjupningarna och att vi faktiskt jobbat med dessa genom hela 

läsåret. 
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Enkätresultat förskola 
 

Mätetal BINs mål Källa Resultat 

   Vt 2022 Juni 2021 Juni 2020 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med hur 
personalen 
bemöter barnen 
i våra förskolor 

 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 1 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
99,19% 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
96,15% 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
96,97% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser sig 
bli bemötta på 
ett bra sätt av 
personalen på 
våra förskolor 

 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 2 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
98,22% 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
88,46% 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
100% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser att 
deras barn 
känner sig 
tryggt i 
barngruppen 

 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 3 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
88,46% 

Sagobacken 
100% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
88,46% 

Sagobacken 
97,91% 

Tallbacken 
98% 

Östansjö 
96,97% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som känner sig 
trygga när 
deras barn är i 
förskolan eller 
hos 
dagbarnvårdare 

 

 
Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 
 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 4 

 
Sagobacken 

98% 
Tallbacken 

95,46% 
Östansjö 
80,77% 

 
Sagobacken 

98% 
Tallbacken 

95,46% 
Östansjö 
80,77% 

 
Sagobacken 

100% 
Tallbacken 

100% 
Östansjö 
93,94% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med förskolans 
tillgänglighet 

 
Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 12 

Sagobacken 
96% 

Tallbacken 
68,19% 
Östansjö 

100% 

Sagobacken 
96% 

Tallbacken 
68,19% 

Östansjö 
100% 

Sagobacken 
89,59% 

Tallbacken 
100% 

Östansjö 
93,94% 

 

Sammanfattat resultat från enkäten till vårdnadshavarna: 

• Svarsfrekvensen skiljer sig åt emellan förskolorna. 

• Vårdnadshavarnas nöjdhet med bemötandet har förbättrats. 

• Vårdnadshavarnas känsla av trygghet når inte upp till 98 %. 

• Nöjdheten med tillgänglighet (öppettider) är något lägre i år, särskilt på en förskola. 

En mer utförlig redogörelse och analys för resultatet finns under avsnitt 5. 

I personalenkäten (där pedagogerna svarar på samma frågor som vårdnadshavarna i sin enkät) 

framkommer liknande resultat när det gäller bemötande och trygghet. 
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Undervisningens kvalitet 

Uppföljning av undervisningens kvalitet sker veckovis i varje arbetslag, samt genom fyra 

fördjupningar under året. Efter varje fördjupning ger rektor feedback genom reflekterande 

samtal i arbetslagen, och rektor tillsammans med processledarna analyserar och sammanfattar 

alla fördjupningar för att hitta gemensamma drag och utvecklingsområden. 

I de veckovisa reflektionerna (bilaga 1) och fördjupningarna (bilaga 2) utgår arbetslagen från 

de pedagogiska dokumentationer som görs kontinuerligt. På detta sätt görs barnen hela tiden 

delaktiga och deras tankar och reflektioner tas tillvara. Den pedagogiska dokumentationen 

utgör således grunden för pedagogernas reflektion och analys av barnens lärande och 

pedagogens roll i undervisningen, och det är också där som det blir märkbart vilken kvalitet 

undervisningen har. 

De årliga enkäterna samt utvecklingssamtalen ligger till grund för en förståelse för 

vårdnadshavarnas tankar kring utbildningen i förskolan. Vårdnadshavarna görs också 

delaktiga genom dokumentation, vardagliga samtal, sociala medier, informationsbrev, 

föräldramöten samt andra aktiviteter och utvärderingar. 

Förskolornas främjande och förebyggande arbete kring diskriminering och kränkande 

behandling beskrivs i Plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter (bilaga 3). I 

samband med den veckovisa reflektionen lyfts alltid frågan hur det främjande och 

förbyggande arbetet fortgår. Planen delutvärderas i samband med årets andra fördjupning och 

en slutlig utvärdering görs i samband med den fjärde fördjupningen. Varje avdelning har en 

egen plan. 

För att förtydliga systematiken finns ett årshjul (bilaga 4), ett kalendarium och en 

veckostruktur (bilaga 5) för det systematiska kvalitetsarbetet. 

I resultatet framkommer att samtliga arbetslag använder olika 

teman/projekt som arbetsmetod och "paraply" för att kunna fånga barnens 

intresse, ge dem inflytande och göra förskolan rolig och intressant samt få 

med alla läroplanens mål i undervisningen. Exempel på 

teman/projekt/karaktärer som varit aktuella under läsåret: 

Bolibompadraken, Bondgårdstema, Forskning kring djungeln, Gruffalon, 

Petter och hans fyra getter, Pelle svanslös och Måns, Småkryp/fiskar, 

Snäckor/småkryp, Babblarna, Kompisböckerna, Ekorren Sigge, Alfons 

Åberg, Knacka på! 

I undervisningen och omsorgen syns tydliga spår av den kompetensutveckling pedagogerna 

fått de senaste åren: Läslyftet, Tydliggörande pedagogik, kunskap om NPF (neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar), ett salutogent förhållningssätt där man fokuserar på det som 

fungerar, litteraturstudier och kollegialt lärande, TMO (traumamedveten omsorg) med mera 

Vidare är det märkbart hur den systematiska handledningen av specialpedagog har betydelse 

för undervisningens kvalitet. Denna medför både en höjd kunskap och medvetenhet hos 

pedagogerna, men ger också ett lugn till arbetslaget då specialpedagogen regelbundet är 

närvarande och delaktig, och känner barn såväl som pedagoger. 

I avsnitt 3.4 beskrivs pedagogernas vilja till att utvecklas i sin profession och att hela tiden 

utveckla utbildningen. Man kan tala om att det finns en stark lärandekultur på dessa tre 

förskolor. Reflektioner och det kollegiala lärandet får ta stor plats, vilket bäddar för en god 

kvalitet i undervisningen och ligger i linje med vad som framkommer i Skolinspektionens 

slutrapport Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (2018). 
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Personalens arbetsmiljö 

Citatet "Det är viktigt för mig att det går bra för dig" (Lars Svedberg 2016) visar på det 

förhållningssätt som råder på våra förskolor, med tanke på både barn och vuxna. Likaså orden 

förbättra, förenkla, förfina och fira. De är alla ett uttryck för en viljeinriktning och en 

ledstjärna som stödjer det dagliga arbetet. 

Personalstyrkan är stabil avseende behöriga förskollärare och barnskötare. De flesta av dem 

som är visstidsanställda som obehöriga förskollärare har arbetat inom förskolan i många år 

och har någon form av pedagogisk utbildning. Alla som arbetar på förskolan är lika viktiga 

och bidrar på olika sätt för att barnen ska få den utbildning och omsorg de har rätt till. 

Som nämnts i avsnitt 2 består varje enhet av flera hus, och de flesta av dem är från början inte 

avsedda för att bedriva förskola. Sagobacken ligger väldigt nära järnvägen, vilket påverkar 

ljudmiljön. Vidare måste man passera en väg för att gå till den avdelning som finns i 

Kristallkyrkans lokaler. Tallbacken brukar beskrivas som en "idyllisk Bullerbymiljö", men 

ligger samtidigt nära en hårt trafikerad väg. Östansjö bedriver sin verksamhet i tre hus, varav 

det ena delas med skolan. Allt detta beskriver den fysiska arbetsmiljö i vilken pedagogerna 

fullgör sitt uppdrag. Lokalerna utgör en extra utmaning som kräver samarbete och 

kommunikation, vilket pedagogerna är väl medvetna om och använder som en möjlighet 

snarare än som ett hinder. "Vi är en förskola och hjälps åt" är ett uttryck som återkommer och 

som efterlevs i praktiken. 

Detta läsår (liksom tidigare under Coronapandemin), har präglats av hög korttidsfrånvaro och 

som en följd av detta många tillfälliga vikarier. På en förskola har sjuktalen dessutom varit 

extra höga p.g.a. icke arbetsrelaterade orsaker. När en stor andel av den ordinarie personalen 

inte är på plats märks detta i undervisningens kvalitet. Det uppstår osäkerhet i rutiner och 

omsorg, mycket tid går åt till att organisera utefter nya förutsättningar, det skapar stress och 

sliter i längden på den ordinarie personalen. En stor andel av våra korttidsvikarier återkommer 

regelbundet till samma förskola, vilket ändå hjälper till att hålla stabilitet. De uttrycker i 

samtal med både rektor och pedagoger att de trivs och vill fortsätta arbeta hos oss. I 

medarbetarenkät och medarbetarsamtal framkommer vidare att pedagogerna trivs och anser 

sig ha ett mycket meningsfullt arbete, men att de ibland också känner bristande motivation då 

det är hög frånvaro bland kollegor, och en ovisshet och oro finns huruvida det finns vikarier 

att tillgå eller inte. I dessa enkäter och samtal framkommer också att pedagogerna är kunniga 

och medvetna om förskolans nationella mål samt de lokalt prioriterade målen och arbetar 

systematiskt efter dessa. 

I pedagogernas reflektioner i arbetslag och nätverk framkommer att den tydliggörande 

pedagogiken för barnen, även går att applicera på vuxna. Tydliga miljöer, ordning och reda, 

nerskrivna rutiner osv. underlättar för såväl ordinarie personal som vikarier. Ett sätt att 

"tydliggöra för vuxna" är områdets digitala team där gemensam information och material 

finns samlat på ett och samma ställe. 

Pedagogerna på dessa tre förskolor visar en stark vilja till att utvecklas i sin profession. Som 

exempel kan nämnas att det är ett högt deltagande i de nätverk som erbjuds via RUC, flera 

personer studerar till förskollärare parallellt med sitt arbete på förskolan, flera av våra 

korttidsvikarier studerar på förskollärarprogrammet, flera pedagoger har detta läsår genomgått 

handledarutbildning och en förskollärare studerar till specialpedagog. Nästa läsår kommer 

ytterligare pedagoger att genomgå utbildning till handledare och mentor, samt speciallärare. 

All personal har under läsåret 21/22 fått kompetensutveckling inom ramen för Nyanländas 

lärande, bland annat TMO (traumamedveten omsorg) och litteraturstudier (Den inkluderande 

förskolan skriven av P. Håland Anveden 2020) samt ett kommungemensamt språknätverk. 

Även enskilda och kollegiala reflektioner utifrån olika poddar, artiklar, föreläsningar och 

litteratur bidrar till ökad kompetens. 
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För att uppmuntra till utveckling och lärande hos pedagogerna används således många olika 

forum och metoder, och förutsättningar ges för dessa i enlighet med mottot "Det är viktigt för 

mig att det går bra för dig". Pedagoger och ledning tar gemensamt ansvar och möjliggör på 

olika sätt för varandra att ta till sig olika former av kompetensutveckling och kollegialt 

lärande. Litteratur köps in gemensamt. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till förskolans förmåga 

att nå läroplanens mål 

Prioriterade problem: 

1. Barnens möjligheter att få uttrycka sig genom olika språk. 

2. Vi behöver fortsätta arbetet med tydliga och tillgängliga lek- och lärmiljöer. 

3. Alla vårdnadshavare känner inte att de är helt trygga med att lämna sina barn på 

förskolan. 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

Här nedan redogörs för den analys som är gjord utifrån målen läsåret 21/22. Sedan följer 

en sammanfattning med utgångspunkt i de identifierade problemområden vi prioriterar 

läsåret 22/23. 

 

Normer och värden 

Under hösten 2021 har vi haft många inskolningar i hela området. Vi ser skillnad från tidigare 

år i hur barnen närmar sig förskolan. Det har varit en annan typ av utmaningar, och en fråga vi 

ställt oss är om det beror på att de är födda under en pandemi. Barnen är inte vana att vara i 

grupp, träffa andra, lämnas av föräldrar. Omsorgen är grundläggande. Pedagogerna har nästan 

haft ett mantra: “dela-dela –dela” i mindre grupper. Början av terminen var väldigt tuff, men 

det har pågått ett gediget arbete med att skapa trygghet vilket gett ett gott resultat nu in på 

halva terminen. Bara några veckor tidigare hade resultatet för de yngsta barnen sett 

annorlunda ut. I vår sammanställning av analyserna kan vi se att man möter olika utmaningar 

beroende på barnens ålder. Bland de yngsta handlar det om att bygga trygghet, skapa 

relationer, inskolning, vilka normer och värden som råder på förskolan. För många har en 

längre introduktionsperiod krävts, gråten håller i sig längre, fler sjukdomar som gör att barnen 

är hemma och sedan får börja om igen. Ju äldre barnen blir aktualiseras mer och mer att man 

vill vara som alla andra, acceptera olikheter, självkänsla. Supertydligt under förskolans sista 

år. 

Gemensam framgångsfaktor: små sammanhang, dela i grupper, styra ”jobbarkompisar”. 

Fördjupningarna genomsyras av en positiv barnsyn. Pedagoger lyfter att det handlar om att 

stärka barnen, vara tydlig, engagerad – vuxnas roll är viktig. Detta har tagit sig uttryck i 

många spännande teman/projekt/forskning där man till exempel använt djur för att lyfta 

omsorgen och målet under detta område. Man har tagit in snäckor, kräftor, besökt olika djur i 

närområdet (höns, får med mera) med mera vårdat, tagit hand om och känt ansvarstagande. 

Flera lyfter det kompetenta barnet och att barn gör rätt om de kan. Puttar barnen varandra 

måste vi ställa oss frågan ”vad är det i vår miljö som gör att barnet gör så här”. Det är av stor 

vikt att pedagoger är medvetna, ser barnet som kompetent, hittar strategier för att göra barnet 

kompetent. Pedagoger vet att deras bemötande har betydelse. Exempel: ”Jag ser att du är 

arg… prova att göra så här…” 

Det är aldrig ”barnets fel”. Det är vårt jobb att ge barnen goda förutsättningar, till exempel 

med anpassningar i miljön, dela i mindre grupper. 

Under denna period har vi tagit tillvara på de situationer vi sett när barnen hjälper varandra, 

exempelvis hallsituationer, vi ser att barnen härmar varandras beteenden på ett positivt sätt 

och därmed skapas ett socialt samspel. 

Olika infallsvinklar/olika familjer/trosuppfattningar/värderingar etcetera tas medvetet inte 

upp på det sätt att man lyfter och visar på olikheter – pedagogerna väljer att svara på frågor 

om de kommer, tar upp frågorna när det är aktuellt. Uppfattningen är att dessa frågor är mer 

aktuella bland de äldre barnen. Arbetet med allas lika värde är något som ligger rotat i våra 

grundvärderingar och vi jobbar till stor del ”omedvetet medvetet” med detta viktiga arbete. 

Exempelvis används Pelle Svanslös temat i en 5-årsgrupp för att belysa könsroller. Drama är 

en framgångsrik metod för att synliggöra dilemman och även hur man själv förhåller sig i 

olika frågor. 

När det gäller könsroller med mera finns idag ett varierat utbud via böcker, film med mera Vi 

tycker att det är stor skillnad mot för cirka tio år sedan. Hänger detta ihop med att vi blivit 

mer mångkulturella? Vilka normer råder egentligen i samhället? Finns det gemensamma 

normer? 
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Är vissa familjer mer stereotypa? Vi kan se att vi ibland behöver stötta mammor i att vara 

självständiga och stötta pappor i att ta sitt föräldraansvar (t.ex. byta blöja och inte lämna detta 

till personal/mamma). 

Nu när vi sammanfattat alla arbetslagens fördjupningar inom målområde normer och värden 

ser vi att vi behöver aktualisera arbetet med könsroller/genus och koppla ihop detta med 

övriga insatser. Över tid tror vi att vi kommer se en förändring även på detta område genom 

den ökade kunskap vi får genom Nyanländas lärande. 

 

Omsorg, utveckling och lärande 

Arbetet med nyanländas lärande har lett till ett fint resultat eftersom vi tagit på oss dessa 

glasögon och det är ett arbete som inte har känts betungande. När vårdnadshavare har gett oss 

återkoppling stärker det samarbetet mellan förskola och hem och det leder till att lusten att 

engagera sig ännu mer i andras språk och kulturer stärks ytterligare. Vi ser även att ett 

samarbete mellan barnen har utvecklats där lärandet blir relationellt. ”Tydliggörande 

pedagogik i förskolan” lyfter fram många bra tankar och idéer i hur förskolans vardag kan 

tydliggöras för barn och vuxna. Exempelvis kan vi skapa olika platser som skapar lugn, 

möjlighet till att komma undan och vara några stycken bara och att skapa rum i rummet. 

(s.78–79)”. 

Vi tror att anledningen till att så många har satt sitt resultat på gult och inte på grönt, är att vi 

inte känner oss klara. Vi är medvetna om vart vi är på väg, men ambitionsnivån är hög och vi 

vill göra så mycket mer. Ytterligare en anledning till att flera sätter sig på gult kan vara tecken 

på hög pedagogisk medvetenhet, att vi vågar vara kritiska och har ett vetenskapligt 

förhållningssätt. 

Genom barnens teorier och funderingar angående ett projekt eller en handling i en 

bok kopplas verkligheten ihop med fantasin och barnens egna erfarenheter. Detta 

leder till ett lärande som utgår från barnens perspektiv. Det ger barnen delaktighet 

och genererar i ett engagemang som gör att lärandet rotar sig. Vårt förhållningssätt 

till barnens verklighet påverkar resultatet i arbetet med projekten och barnen och 

synliggörs i våra lärmiljöer och den pedagogiska dokumentationen. Vi låter 

barnen vara delaktiga i läsningen och diskuterar innehållet med dem. Det 

didaktiska perspektivet innehåller frågor som ”vad?”, ”hur?” Och ”varför det?”. ” 

Reflektera tillsammans om innehållet i det lästa. Diskutera gärna olika begrepp 

som används i boken och låt barnen knyta berättelsen till sina egna erfarenheter” 

(Håland-Anveden 2017, 2020, Den inkluderande förskolan. S.163) 

Genom att jobba med exempelvis TAKK, skapande aktiviteter, mindre sammanhang för 

barnen, medvetenhet kring våra lärmiljöer ges barnen möjlighet att uttrycka sig och göra sig 

förstådda. Återigen bevisas det hur lärandet frodas när omsorgen vävs ihop med lärande efter 

varje enskilt barn. Det blir tydligt när lärare från förskoleklass hör av sig och vill ha material 

vi skapat åt barn med stort behov av TAKK. Förskolan visar vägen åt skolan hur 

individanpassad undervisning kan se ut och för detta sträcker vi på oss. Barnen erbjuds 

skapande aktiviteter av olika slag. Det kan vara allt från iskonst till arbete med lera eller 

arbete i byggen. Här ges barnen en chans att uttrycka sig via ”de hundra språken” med 

material som vi kan anse okodat utifrån kön och kultur. Vi anser att när barnen ges möjlighet 

att uttrycka sig mångsidigt bildas en struktur och en helhet där lärandet skapas. 

Barnen visar nyfikenhet kring det vi jobbar med på förskolan. Vi märker det i flera olika 

situationer och vi tror att det kan bero på att vi pedagoger utgår från och delar samma 

grundläggande värderingar där vi tänker att varje individ bär på en intressant historia som är 

värd att berättas, samtidigt som vi är medvetna om hur viktigt språket är för att historierna ska 
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kunna bli berättade. Barnens perspektiv skiljer sig från de vuxnas och genom 

dokumentationer ser vi hur våra perspektiv vävs samman. 

När man som pedagog läser, reflekterar, omsätter i praktiken och sedan reflekterar igen visar 

det resultat på något friskt och sunt, samt på att det finns ett vetenskapligt förhållningssätt där 

vi som pedagoger och arbetslag kommer vidare i vårt arbete med både tema, organisation 

samt synen på det enskilda barnet. 

I den här fördjupningen blev det mycket tydligt hur läroplansområdena hänger ihop och att vi 

arbetar med hela läroplanen hela tiden. Det går till exempel nästan inte att inte jobba med ett 

läroplansmål i taget eftersom undervisningen i förskolan är cirkulär och de olika målen sker 

växelvis i vår undervisning. 

 

Barns delaktighet och inflytande 

Under en tid har fokus varit på lärmiljöer och att tydliggöra dessa. Vi har haft APTer, KUT-

dagar och pedagogiska caféer med ett riktat fokus på lärmiljöer. Det finns en röd tråd och ett 

tydligt syfte som gjort att vi kan hålla i våra idéer och fullföljt dessa vilket ger ett gott resultat 

för undervisningens kvalitet. 

Otryggheten hos barnen, som vi till viss del kunde se i början av läsåret, har vänt och nu ser vi 

att barnen kommer till förskolan med ett leende på läpparna. Återigen ser vi vikten av att 

trygga barnen i våra miljöer och vikten av att det är ”barnens förskola”. Ett exempel som 

belyser detta är när något som hänt för flera år sedan ”kommer tillbaka” under barnets sista år 

på förskolan. Ett barn frågar sin pedagog om att ”få åka till Sagans land igen”. Pedagogen 

känner igen detta tema och ger barnet chans att tillsammans med sina kompisar åka tillbaka 

dit. Miljöer byggs upp, barnen är med och skapar rekvisita, musik och belysning används för 

att skapa stämning. Indirekt material används som påverkar sinnesintrycken på olika sätt. 

Vår medvetenhet har ökat kring hur vi till exempel väljer att tända och släcka lampor, vilken 

sorts musik vi använder, var och när den spelas, hur vi använder det vi kallar 

”bakgrundsbruset” så det gynnar undervisningen istället för att det blir något som stör. 

Genom att vi har fokuserat på lärmiljöer, material, möblering, tydlighet på olika sätt osv. har 

vi nu börjat fundera ännu djupare på detta. Från att ha riktat blicken på saker, tittar vi nu 

alltmer på det som är ”bakom” sakerna och siktar på att vidareutveckla detta. 

Pedagogers förhållningssätt är alltid avgörande för vilken kvalitet vi har i miljöer och 

undervisning. 

Vi har kommit en god bit på väg. Alla har gemensamt ansvar för att upprätthålla ordning och 

reda, men vi funderar på hur våra värderingar som vuxna påverkar hur vi ser på vad ordning 

och reda är? 

Vi behöver vara förebilder för barnen och när vi reflekterar över vårt uppdrag. När vi tar med 

barnen och gör städningen och plockandet till undervisningssituationer skapas meningsfullhet 

även i dessa situationer. Inflytande och delaktighet i förskolans miljöer skapas i växelverkan 

mellan barn och vuxna. 

Barns lek har länge setts som en förberedelse för att bli något, genom att de förväntas leka och 

använda material på ett visst sätt. Ser man i stället på barnen som att de är medskapande av 

sin förskolemiljö bildas en meningsfullhet i förskolans vardag, utifrån barnens perspektiv. 

(Eva Johansson 2001). Om barns lek ses som ”något som inte blir något” så menar Eidevald 

& Wallander (2021) att barnen riskerar att anses som bångstyriga. Då går barnens inflytande 

förlorat och problemet läggs hos barnet i stället för hos pedagogen. 

Bristande struktur/rutiner och osäkerhet hos vuxna påverkar barngruppen. Har man inte 

tydliga rutiner och strukturer speglas det med osäkerhet hos barngruppen. Det finns en risk 
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när pedagogerna är nya för varandra att tydligheten tappas. Fokuset ligger snarare på att 

pedagogerna hjälper varandra och är måna om detta, än att hålla fokus på barnen. Rutinerna 

som ska stärka barnen hamnar inte lika mycket i fokus eller glöms/tappas bort. Vi har sett 

vikten av att hålla fast vid och hålla i det vi kommit överens om, skriva ner och informera så 

att det bildar en tydlighet för både pedagoger och barn. 

Många små förändringar leder fram till stora förbättringar. Pedagoger är stolta över att kunna 

visa och påminna varandra om alla dessa små steg som hela tiden leder framåt. Även 

motgångar och utmaningar leder framåt, om vi involverar både barn och pedagoger och ser 

dessa som möjligheter. Tillsammans höjer vi hög nivå till ännu högre 

Vi ser att de flesta fokuserar på innemiljöerna. Några arbetslag lyfter även utemiljön, och 

betonar att den inte får glömmas bort. Vad använder vi utetiden till? Hur blir dessa miljöer en 

förlängning av de erbjudande som finns inomhus? Ett alternativ? Komplettering? Vi kan 

konstatera att vi gör mycket ute, aktiviteter erbjuds och genomförs, men att mycket av detta 

inte kommer med i reflektioner och fördjupningar. Det får vi förbättra framöver. 

 

Analys av enkät till vårdnadshavarna 

Svarsfrekvensen varierar mellan förskolorna beroende på om vårdnadshavarna fyller i enkäten 

på plats eller om de får den hemskickad digitalt eller på papper. När vårdnadshavarna fyller i 

på plats på förskolan blir svarsfrekvensen högre, men vi ifrågasätter samtidigt kvalitén på 

dessa svar eftersom enkäten ”sticks under näsan” och svarandet kanske sker under viss stress. 

Där svarsfrekvensen är lägre tar vi ändå svaren på allvar och tror att de som svarar har något 

viktigt att säga och att de är måna om att verkligen framföra sin åsikt. 

I enkäterna framkommer en skillnad i föräldraengagemang mellan orterna Vretstorp/Östansjö. 

Vad beror det på? Ytterligare en fråga vi ställer oss är varför enkätsvaren och vad som 

framkommer i utvecklingssamtalen skiljer sig åt på en förskola, där vårdnadshavarna 

uttrycker nöjdhet vid utvecklingssamtal, men enkätsvaren visar delvis något annat. 

De allra flesta svarar ”stämmer helt och hållet” på frågan om de känner sig trygga när deras 

barn är i förskolan, men andelen vårdnadshavare som inte är fullt trygga är tillräckligt stor för 

att vi ska ta den på stort allvar och fundera på orsaken. Kan det bero på stor frånvaro av 

ordinarie personal under vissa perioder? Många olika vikarier som kanske inte blivit insatta i 

våra rutiner på ett tillfredsställande sätt? Brister i kommunikation både mellan pedagoger och 

mellan pedagoger och vårdnadshavare? Kan det bero på förskolornas fysiska placering, till 

exempel nära trafikerad väg? Specifika händelser runt enskilda barn? 

Vi försöker alltid påtala för vårdnadshavare att de ska komma i kontakt till oss i personalen 

om de undrar över något angående deras barns vistelse i förskolan. Det är alltid olyckligt när 

någon vårdnadshavare inte upplever att deras barn trivs på förskolan. Kanske kan det ha 

betydelse att under pandemiåren endast tilläts en vårdnadshavare åt gången i hallen? Det kan 

ha gjort att hämtningar/lämningar upplevdes som stressade och mycket information eller tid år 

frågor om barnets vistelse gick förlorat. Inga fysiska möten gick att ha emellanåt och det kan 

också vara en bidragande orsak till att en personlig kontakt eller gemenskap mellan 

vårdnadshavare och personal uppstod. 

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskolans tillgänglighet har sjunkit. Det kan bero 

på att vi har fler barn detta läsår som behöver omsorg före kl. 6.00. Vi tillmötesgår 

omsorgsbehovet redan kl.5.45 för de som behöver, men behövs omsorg tidigare hänvisas till 

pedagogisk omsorg på obekväma tider, vars verksamhet finns i Hallsberg. Detta medför att 

familjer som egentligen behöver omsorg på obekväma tider, väljer att lösa det på annat sätt, 

och svarar i enkäten att de inte är nöjda med förskolans öppettider. 
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Sammanfattningsvis 

När resultat från alla olika underlag (enkäter, samtal, dokument med mera) läggs samman blir 

det tydligt hur allt hänger ihop och påverkar såväl undervisningens kvalitet, omsorg samt 

personalens arbetsmiljö. Frånvaro/närvaro av ordinarie pedagoger, kompetens, miljö, 

kommunikation, rutiner osv. När ordinarie pedagoger är på plats fungerar planering av 

undervisningen, barnen delas i mindre grupper, kommunikationen med vårdnadshavarna 

fungerar osv. I perioder av hög frånvaro bland ordinarie personal (till exempel på grund av 

sjukdom), tappas lätt strukturen och de vuxna fokuserar på varandra istället för på barnen, och 

kvaliteten på undervisningen sjunker. Vi har kommit en bit på vägen genom att göra många 

små förändringar som leder fram till stora förbättringar, men ser också att vi behöver fortsätta 

arbeta med våra miljöer och att göra dem attraktiva, tydliga, stimulerande, (såväl inne som 

utomhus), uppmärksamma olika kulturer, traditioner och barn med annat modersmål och 

arbeta för en förskola där barnen får rika möjligheter till att uttrycka sig via många olika 

uttrycksformer. Bra kan bli bättre! 

Vi kommunicerar med vårdnadshavarna på många olika sätt, via olika kanaler och vid olika 

tillfällen. Ändå är det en för stor andel som säger sig inte känna till målen, och även vissa 

vårdnadshavare som inte känner sig helt trygga med att lämna sina barn på förskolan. I 

skollagen och Lpfö 2018 framgår att förskolan ska samarbeta på ett nära och förtroendefullt 

sätt med hemmen. Vidare står att vårdnadshavarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och att 

arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen. Att vi inte riktigt når 

upp till detta är därför för oss ett problem, men samtidigt en möjlighet till förbättring. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

 

Utvecklingsområde språk 

Mål: 

Ge barnen förutsättningar att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera 

upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, 

rörelse, sång, musik och dans (Lpfö 2018 s.14) 

Kriterier som visar att vi rör oss mot målet: 

• Barnen visar intresse för att kommunicera på ett mångsidigt sätt 

• Barnen har tillgång till ett rikt och mångsidigt material inomhus, såväl som utomhus 

och som uppmuntrar till att kommunicera via "de hundra språken" 

• De språk och kulturer som finns på förskolan synliggörs medvetet och respektfullt 

Aktiviteter och insatser: 

• Tänka att ”Bra kan bli bättre” 

• Hålla tidigare insatser levande: Tydliggörande pedagogik, Den inkluderande 

förskolan, TMO. Sker kontinuerligt i våra olika forum för kollegialt lärande. 

• Påfyllnadsutbildning i TAKK, pedagogiskt café november månad 

• Kollegialt lärande genom bland annat litteraturstudier av "Pedagogisk miljö i 

tanke och handling" (L. Linder 2021) samt "Rum för lärande" (K. Vikingsen 

2020). Sker i samband med läsårets APT:er. 

Uppföljning av hur vi rör oss mot målet sker genom: 

• pedagogisk dokumentation 

• veckovisa reflektioner 

• fördjupningar samt rektors återkoppling på dessa 

• enkäter 

• utvecklingssamtal 

• medarbetarsamtal 

• Lotusdiagram och/eller cirkelmodellen som komplement för att säkerställa att vi 

genom teman och projekt arbetar med förskolans alla mål. 

Resultat mäts: 

I samband med årets andra fördjupning görs en sammanfattning av hur pedagogerna ser 

märkbara och mätbara förändringar i förhållande till målet. 

 

Utvecklingsområde Lek- och lärmiljö 

Mål: 

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling 

och lärande (Lpfö 2018 s. 15) 

Kriterier som visar att vi rör oss mot målet: 

• Aktuellt tema eller projekt syns och genomsyrar hela avdelningen/förskolans inne- och 

utemiljö. 

• Barnen har tillgång till ett rikt och mångsidigt material inomhus, såväl som utomhus 

och som uppmuntrar till att kommunicera via "de hundra språken". 

• De språk och kulturer som finns på förskolan synliggörs medvetet och respektfullt. 
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Aktiviteter och insatser: 

• Tänka att ”Bra kan bli bättre” 

• Förbättra miljön och tydligheten i våra inom- och utomhusmiljöer, med början i 

entréerna: Vad ger de för första intryck? Hålla information som sitter uppe aktuell, 

presentera den tydligt. Bild och namn på dagens vikarier. Undvika stökighet och hålla 

ordning och reda. Ha något blickfång som lockar och bjuder in. Sker kontinuerligt. 

• Processledarna sätter sig in i SPSM:s material "tillgängliga lärmiljöer", sker HT -22. 

• NPF säkra våra miljöer med handledning av vår specialpedagog. sker VT-23. 

• Hålla tidigare insatser levande: Tydliggörande pedagogik, Den inkluderande 

förskolan, TMO. Sker kontinuerligt i våra olika forum för kollegialt lärande. 

• Kollegialt lärande genom bland annat litteraturstudier av "Pedagogisk miljö i 

tanke och handling" (L. Linder 2021) samt "Rum för lärande" (K. Vikingsen 

2020). Sker i samband med APT:er. 

• Studiebesök i Askersund (ateljé) och Kumla (digital ateljé). Sker VT-23. 

Uppföljning av hur vi rör oss mot målet sker genom: 

• pedagogisk dokumentation 

• veckovisa reflektioner 

• fördjupningar samt rektors återkoppling på dessa 

• enkäter 

• utvecklingssamtal 

• medarbetarsamtal 

• Lotusdiagram och/eller cirkelmodellen som komplement för att säkerställa att vi 

genom teman och projekt arbetar med förskolans alla mål. 

Resultat mäts: 

• Jämförelse genom fotodokumentation "före och efter" 

• Enkät vårdnadshavarna våren 23. En högre andel svarar "stämmer helt och fullt" på 

frågorna om vårdnadshavarnas trygghet 

• I samband med årets tredje fördjupning görs en sammanfattning av hur pedagogerna 

ser märkbara och mätbara förändringar i förhållande till målet. 

 

Utvecklingsområde Förskola - hem 

Mål: 

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och 

hemmen (Lpfö 2018, s.17) 

Aktiviteter och insatser: 

• Utgå från att alla vårdnadshavare gör sitt bästa och vill det bästa för sina barn. 

• Hålla tidigare insatser levande: Tydliggörande pedagogik, Den inkluderande 

förskolan, TMO. Sker kontinuerligt i våra olika forum för kollegialt lärande. 

• Utveckla vårt sätt att kommunicera på många olika sätt och via olika kanaler och 

forum. Sker kontinuerligt. 

• Utforma en bättre introduktion till våra vikarier där vi bland annat tydliggör rutiner 

och arbetsuppgifter, samt vikten av att presentera sig för vårdnadshavarna. 

Processledarna höstterminen -22. 

• På olika sätt förbereda och informera vårdnadshavarna inför enkäter, påtala att svaren 

är viktiga för oss. 

• Utveckla våra föräldramöten genom större variation, teman. Höstterminen -22. 
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• Utveckla vår introduktion av nya barn och familjer. Tillsätta arbetsgrupp som jobbar 

med detta under läsåret. 

• Kompetensutveckling inom ramen för Nyanländas lärande; "Kommunikation i 

förskolan" KUT-dag 220908, samt pedagogiskt café 220901. 

• Planera för kompetensutveckling för pedagogerna i ämnet retorik, "snacka snyggt". 

Genomförs om möjligt vårterminen -23. 

Uppföljning av hur vi rör oss mot målet sker genom 

• pedagogisk dokumentation 

• veckovisa reflektioner 

• fördjupningar samt rektors återkoppling på dessa 

• enkäter 

• utvecklingssamtal 

• medarbetarsamtal 

Resultat mäts: 

• Enkät vårdnadshavarna våren 23. En högre andel svarar "stämmer helt och fullt" på 

frågorna om vårdnadshavarnas trygghet samt kännedom om mål. 

• I samband med årets första och fjärde fördjupning görs en sammanfattning av hur 

pedagogerna ser märkbara och mätbara förändringar i förhållande till målet. 
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Gul = Språk      Rev. 220621 
Röd = lek- och lärmiljöer 
Blå = Förskola hem     Bilaga 2 
 

Reflektion vecka XX  
Avdelning: 

Närvarande:  

Läs information – Information från Rektor och 
minnesanteckningar från Ledningsgrupp i Solrosteamet. 

 

Prioriterat område XXX 
Mål: Se Kvalitetsplanen 

 

Reflektion och analys från föregående vecka (Vad ser vi i vår barngrupp? Vad hände? 
”Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde”?  

•  

Planering av undervisning (Vad? Hur? Vart? Vilka? När? Varför?) 

•  

Plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter 

•  

Arbetsmiljö (t.ex. vikarier, kompetensutveckling) 

•  

Övrigt (TMO, praktiska frågor, information etc.) 

•  
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  Bilaga 3 

Fördjupning vecka XX 

Prioriterat område:  
 
Mål 
 

•  

 

 

Resultat  
(Beskriv kort hur ni ser märkbara och mätbara resultat i förhållande till målet) 
Markera med kryss i hur hög grad ni märker att ni rör er mot målet.  
 

Undervisningens kvalitet och innehåll  
(Metoder, arbetssätt, teman, förhållningssätt) 
 
 Arbetsmiljö  
(Beskriv kort nuläget, vikarier, kompetensutveckling etc.) 
 

Analys  
Varför blev resultatet som det blev? (ta hjälp av era pedagogiska dokumentationer och veckovisa reflektioner) 
Hur har struktur, aktiviteter, arbetssätt och förhållningssätt påverkat resultatet/måluppfyllelsen? Vilka ev. 
problem har uppstått? Koppla även till forskning och tidigare erfarenhet. 
 
 

Identifierat problem/Åtgärder för utveckling  
(Hur går vi vidare? Vad behöver vi förändra och utveckla?) 
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Plan för arbetet med lika 
rättigheter och lika möjligheter 2022/2023 

Förskolans främjande och förebyggande arbete för att 
motverka diskriminering och annan kränkande behandling 
samt undanröja hinder för allas lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten.  
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Förskolans arbete för lika rättigheter och lika möjligheter 
Arbetet grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder och 

annan kränkande behandling. 

 

Riktlinjer och rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier 

I verksamheten ska det finnas riktlinjer där det tydligt beskrivs vad trakasserier och sexuella trakasserier 

innebär, var den utsatte kan vända sig och hur arbetet ska se ut. Detta ska finnas oavsett om 

verksamhetens undersökning finner behov eller inte.  

Modellen 4 steg 

I verksamheten genomförs ett fortlöpande arbete utifrån arbetsmodellen ”4 steg”. Utifrån modellen 

arbetar förskolan fram förebyggande åtgärder mot diskriminering och annan kränkande behandling på 

förskolan. Arbetets fyra steg ska löpande dokumenteras. 

Undersökning>Analys>Åtgärd>Följ upp och Utvärdering 

Förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling på förskolan 

Verksamheten antar, efter undersökning och analys, aktiva åtgärder för att arbeta förebyggande kring 

diskriminering och annan kränkande behandling på förskolan. Åtgärderna ska genomföras i hela 

verksamheten. Det behöver inte finnas någon i verksamheten som drabbas idag, utan det handlar om att 

det finns risk eller hinder som skulle kunna leda till att någon blir diskriminerad.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad: Det 
genomförda 
arbetet 
Hur: Observation, 
samtal och 
reflektionsunderlag  
När: Januari – 
delutvärdering 
Maj – uppföljning 
och utvärdering 
 

Vad: Kartlägga 
risker och hinder, 
attityder normer 
och strukturer 
Hur: Observation, 
samtal och 
reflektionsunderlag 
När: September  
 

 

Vad: Orsaker – varför? 
Hur: Sammanställa och 
dra slutsatser 
När: Oktober 
 

Vad: Förebyggande 
åtgärder 
Hur: Förebyggande 
arbete genomföras 
utifrån resultat av  
analyserna  
När: Oktober   
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Undersökning 

Arbetslagen arbetar med reflektionsunderlaget på sin reflektionstid. Under september/oktober 

genomförs samtal, reflektion och observationer i barngruppen.  

Reflektionsunderlag 

Frågorna grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna där de vuxna svarar utifrån barnen på 

förskolan. 

Samtalsunderlag 

Samtalen med barnen grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna och annan kränkande 

behandling. Samtala kring hur barnen upplever förskolan. 

Observationer 

Observationerna grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna och annan kränkande behandling 

och ska utgå från barnens verksamhet på förskolan. 

Analys 

När kartläggningen (reflektioner, samtal och observation) sammanställts analyseras orsakerna till 

upptäckta risker och hinder. Det handlar alltså om att reflektera, analysera och dra slutsatser om 

varför det ser ut som det gör.  

Åtgärder 

Genomföra de förebyggande åtgärder som krävs utifrån vad undersökningen och analysen visar. 

Dokumentera de konkreta åtgärder som ska genomföras. Arbeta utifrån de riktlinjer, rutiner och 

aktiva åtgärder som tagits fram. 

Uppföljning och utvärdering 

I januari och maj följer respektive arbetslag upp hur de följt riktlinjer, rutiner och aktiva åtgärder. 

Till nästa läsår används erfarenheterna tillsammans med en ny undersökning, för att skapa 

underlag till ny analys. 
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Reflektionsunderlag 

 

1. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på kön? 

(Med kön avses här kvinnor, män, transsexuella, eller annat som kan relateras till individens kön) 

2. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på 

könsöverskridande uttryck eller identitet? 

(Med könsöverskridande uttryck eller identitet avses här individer som inte identifierar sig som 

man eller kvinna, utan ser sig som transsexuell) 

3.  Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för baren som grundar sig i etnisk 

tillhörighet? 

(Med etnisk tillhörighet avses här olika nationaliteter, hudfärger, kulturer) 

4. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i religion eller 

annan trosuppfattning? 

(Med religion eller annan trosuppfattning avses här till exempel kristendom och islam, men även 

ateism är en trosuppfattning) 

5. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i 

funktionsnedsättning? 

(Med funktionsnedsättning avses hör exempelvis nedsatt syn eller hörsel, allergier, svårt att gå, 

dyslexi. Kortare episoder som ett brutet ben, ångest eller depression som varar under en månad 

räknas inte som funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, lagen kräver längre tid för att 

kalla det funktionsnedsättning) 

6. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i sexuell 

läggning? 

(Med sexuell läggning avses här att du inte får behandla en människa annorlunda på grund av vem 

hen blir kär i) 

7. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i ålder? 

(Med ålder avses här antal födelsedagar, du får inte behandla en människa annorlunda på grund av 

ålder) 

8. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på annan 

kränkande behandling? 

(Otrygga platser? Hur fördelar pedagoger sig? Utesluts ur lek…) 
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Samtal med barnen 

Arbetet ska ske i samverkan med barnen. Varje enskilt barn behöver inte delta utan samverkan 

kan ske med representanter. Syftet med samtalen är att pedagoger ska få syn på risker och hinder 

i verksamheten.  

Förslag på samverkan med barnen: 

• Ta kort på några olika miljöer i förskolan inne och ute. Med hjälp av ”smileys” kan du fråga 

barnen hur de känner sig i de olika miljöerna. För samtal. 

• Vid samtal kan det vara lättare för barnen att prata med en handdocka. 

• Samtal utifrån normkritisk litteratur, bilder 

• Erbjud barn att måla ”supermjuka hjältar” och ”superstrong princess”, sitt med 

barnet/barnen och samtala.  

http://www.normkritiskpedagogik.se 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs 

Observation 

Syftet med observationerna är att upptäcka om det i barngruppen finns tecken på risker och 

hinder eller risker för arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.  

Ta hänsyn till miljö, material, samspel barn – barn, vuxen – barn. 

1. Kön – har alla samma rättigheter och möjligheter?  

 

2. Könsöverskridande uttryck eller identitet – råder ett vidgat normkritiskt förhållningssätt? 

 
3. Etnisk tillhörighet – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
4. Religion eller annan trosuppfattning – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
5. Funktionsnedsättning – har alla barn möjlighet att delta på sina villkor? 

 
6. Sexuell läggning – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
7. Ålder – ges alla möjligheten att delta på sina villkor? 

 
8. Annan kränkande behandling - Otrygga platser? Hur fördelar pedagoger sig? Utesluts ur 

lek… 

 
 

  

http://www.normkritiskpedagogik.se/
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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Riktlinjer och rutiner  
 
Trakasserier 
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av 
diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Sexuella trakasserier  
Sexuella trakasserier är av sexuell natur. Det kan handla om beröring, tafsande, skämt, förslag, 
blickar och bilder som är sexuellt anspelande och/eller nedvärderande. 
 
Kränkning av barn 
Kränkningar av barn kan förekomma i form av diskriminering eller kränkande behandling. Det är 
när ett eller flera barn missgynnas direkt eller indirekt, av skäl i någon annan form än genom en av 
de sju diskrimineringsgrunderna. 
 
Arbetsgång vid befarad kränkande behandling/diskriminering 
Den som utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier avgör vad som anses vara kränkande. 
Eftersom upplevelsen av trakasserier kan vara olika är det viktigt att berätta hur du känner. 
 
Ett barn ska få hjälp och stöd i den aktuella situationen. De vuxna ska förklara för den som 
trakasserar att det är obehagligt och ovälkommet och att det måste få ett slut. 
 
Personalen följer ”arbetsgång vid uppgifter om befarad kränkande behandling/diskriminering” när 
de antingen sett eller fått information om trakasserier, kränkningar eller diskriminering. Detta 
underlättar arbetet med att utreda anmälningar och i det systematiska arbetet att förebygga och 
främja. Länk till KB process, intranätet: 
 
https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-
anmalan/?invitation=rKSPsY0QZ2lWtc8QA%2bKQkvbr1HtXlj%2bvsoXze9MYVgYaYh7wlJZ56Q%3d
%3d 
 
 
Vad händer sedan 
Förskolan har en skyldighet att utreda alla anmälningar. Detta ska ske snabbt och diskret genom 
att tala med de inblandade. Information om att det är en pågående utredning ska nå alla 
inblandade på förskolan. Det ska även informeras om vad utredningen gett när arbetsgivaren är 
klar. 
 

 

 

 

 

 

 

https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=rKSPsY0QZ2lWtc8QA%2bKQkvbr1HtXlj%2bvsoXze9MYVgYaYh7wlJZ56Q%3d%3d
https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=rKSPsY0QZ2lWtc8QA%2bKQkvbr1HtXlj%2bvsoXze9MYVgYaYh7wlJZ56Q%3d%3d
https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=rKSPsY0QZ2lWtc8QA%2bKQkvbr1HtXlj%2bvsoXze9MYVgYaYh7wlJZ56Q%3d%3d
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Dokumentation av det fortlöpande arbetet 
 
Undersök 
Risker och hinder som framkommit 
Attityder och strukturer som innebär en risk 

 
Analysera 
De risker och hinder, attityder och strukturer vi sett i vår verksamhet, varför ser det ut som det 
gör? 
På Draken har vi uppmärksammat dessa hinder och risker: 
   Övergångar mellan aktiviteter tänker vi på som risk, vi går några i taget till mat och hall för att 
undvika trängsel som lätt leder till konflikter.  
  Vi är uppmärksamma när vi har vikarie eller är underbemannade, då det inte är säkert att vi 
hinner se allt och vikarien inte är helt van.  
   Åldrarna på morgonen kan vara en risk så det inte händer något när man är själv, begränsa 
utrymmet lite och dela upp barnen. Vara förberedd och förberett aktiviteter som äldre barn fixar 
själva. 
  Våra lokaler inbjuder till spring så det är vi uppmärksamma på. 
  När vi pratat med barnen om deras dag på förskolan, vem  de leker med och vilka rum de nämner 
som bra eller mindre bra har det framkommit att de väljer lilla toan framför stora. Det kan bli 
trångt på lilla toan när många vill gå där, det tänker vi på att det kan vara en risk och vi håller extra 
uppsikt. 
  Alla leker med någon och vi pedagoger behöver vara utspridda på avdelningen och ta del av det 
barnen leker och gör för att förebygga, medla och hjälpa barnen vidare i lekarna.  
 

 
Åtgärda 

Diskrimineringsgrunder Förebyggande arbete 

 
Kön 
 

•  

 
Könsöverskridande 
identitet eller uttryck 
 

•  

 
Etnisk tillhörighet 
 

•  

 
Religion eller annan 
trosuppfattning 
 

 

•  

 
Funktionsnedsättning 
 

•  
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Sexuell läggning 
 

 

•  

 
Ålder 
 

•  

 

Annan kränkande 
behandling 

Förebyggande arbete 

•  

    

 

 

Arbetsgången vid kränkande behandling                       
          Uppgifterna kan komma från barn, pedagoger, vårdnadshavare,  

        annan personal i verksamhet eller anonymt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Den personal som får kännedom om att kränkning kan ha skett ska anmäla detta genom att använda länken till 

KB process och fylla i webformulär. Länk finns på intranätet och i teams. Om fler barn blivit utsatta i aktuell 

händelse ska en anmälan göras för respektive barn. 

2. Rektor och huvudman får notis i KB process om anmälan. Rektor fyller då i en blankett för delegationsbeslut 

som skickas till nämndsekreterare på förvaltningskontoret. På blanketten anges numret för ärendet i KB 

process. 

3. När personal sammanställt uppgifter från berörda barn ska rektor avgöra om utredningen ska avslutas eller om 

eventuellt ytterligare utredning med åtgärder och uppföljning behöver vidtas. Ärendet kan avslutas om 

kränkningen var av mildare form och om det var en engångsföreteelse. Då används funktionen snabbutredning 

i KB process. Oavsett bedömning av kränkningens form ska rektor eller ansvarige för utredningen kontakta 

vårdnadshavare för berörda barn och informera om händelsen och hur förskolan arbetar med händelsen.  

4. Vid allvarligare form av kränkning/upprepad kränkning ska rektor utse ansvarig personal som ska utreda 

ärendet ytterligare. Rektor delegerar detta i KB process till ansvarig personal. Samtal med berörda barn sker 

om det är möjligt. Rektor kan medverka i utredningen Utredning ska genomföras även om barn eller 

vårdnadshavare uppger att de inte vill att händelsen ska utredas. 

Uppgifter om att kränkande behandling har skett                                                                                                   
Rektor, eller den som rektor utser som ansvarig för utredning av anmälan, ska ta fram åtgärder som leder till att 
kränkningarna upphör och blir varaktigt lösta. Utredningen samt framtagandet av åtgärder mot kränkande behandling 
bör göras i samråd med arbetslaget. Dessa dokumenteras i KB process.  
 



 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

    Uppföljning och utvärdering                                                                                                                              
Rektor, eller den ansvarige för utredningen, ska följa upp och utvärdera inom två veckor. Uppföljning/utvärdering ska 
dokumenteras i KB process. Om det framkommer vid uppföljning att kränkningarna upphört kan ärendet avslutas. Om 
inte, ska ansvarig personal tillsammans med rektor finna nya lösningar i form av åtgärder för att få stopp på 
kränkningarna. När uppföljningen visar att kränkningarna upphört avslutas ärendet i KB process av rektor och skickas 
då automatiskt till huvudman för godkännande.  
 

 

   



Årshjul för förskolorna Sagobacken, Tallbacken, Östansjö Läsår 2022 - 2023

 

 

 

S 

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

December 

Jultrevlighet personal 

Oktober - december 
Plan för arbetet med lika rättigheter och lika 
möjligheter; sammanställning och slutsatser 
Medarbetarsamtal 
Uppdatera Styrpärm 
Julplanering 

Mars – April 
Uppföljning Skyddsrond 
Sommarplanering börjar 
Kommunens enkäter 

Vecka 14      
Fördjupning lek- och lärmiljöer 

Maj 
Arbete med Kvalitetsplan 
Trivselkväll personal 
Överlämnande förskoleklass/fritids 

Augusti – oktober 
Plan för arbetet med lika rättigheter 
och lika möjligheter; observationer 

Vecka 3      
Fördjupning språk 

Juni  
Plan för arbetet med lika rättigheter och lika 
möjligheter; uppföljning och utvärdering 
Kvalitetsplan klar 
KUT-dag 

Landets bästa förskola - 

Varje dag varje barns 

bästa förskola 

Vecka 41 
Fördjupning förskola – hem 

Vecka 21 
Fördjupning förskola hem 

November – februari 
Period för utvecklingssamtal barnen 

Januari – mars 
Lönesamtal 
KUT-dag 
Uppdatera personalpärm 

Kontinuerligt: 
Introduktioner och introduktionssamtal 
Reflektioner 1 gång/vecka 
Processledarträff varannan vecka 
APT 4 ggr/termin 
Pedagogiskt cafe 2 ggr/termin 
Facklig samverkan 2 ggr/termin 

Januari 
Plan för arbetet med 
lika rättigheter och lika 
möjligheter; 
delutvärdering 

Vecka 40 
Föräldramöten 

September 
KUT-dagar 
Uppdatera Akutpärm 
Brandskyddsvecka 
TMO ambassadörer träffas 
Skyddsrond 
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

3 timmar reflektion 
och pedagogisk 
utvecklingstid/
avdelning, enskilt 
och gemensamt. 
I huvudsak på 
måndagar. 

Processledartid 
8 -12

Möte jämna 
veckor 8.30 –
11.00

Specialpedagog 
och rektor deltar 
på reflektioner, 2-3 
ggr/termin 

”Husmöte” 
Forum för korta 
praktiska frågor

16 – 19 APT och 
kollegialt lärande 
Tallbacken (fyra 
ggr/termin).

16 – 19 APT och 
kollegialt lärande 
Östansjö (fyra 
ggr/termin).

17 – 19 Pedagogiskt 
cafe (2 ggr/termin)

16 – 19 APT och 
kollegialt lärande 
Sagobacken (fyra 
ggr/termin).

Språknätverk hela Hallsbergs kommun 2 ggr/termin

Fem KUT-dagar/läsår

Veckostruktur
Läsår 22/23
Förskolorna 
Sagobacken, 
Tallbacken, 
Östansjö

Rektor och specialpedagog är kontinuerligt 
med i barngruppen.
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