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Normer och värden  
 
Lpfö 98/10 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 
 
Verksamhetens mål:  
 allas förmågor ska uppmuntras och respekteras  
• alla ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla  
• alla ska ha förståelse för allas lika värde  
• alla ska känna sig trygga och sedda  
• alla ska känna glädje på förskolan  
• alla ska respektera varandras integritet  
 
 
Resultat och genomförande: 
Förskolan upplever att måluppfyllelsen är hög då barnen visar glädje när de kommer på 
morgonen och flera av dem vill inte heller gå hem när dagen är slut. Pedagogerna möter 
barnen i hallen med en positiv känsla. De visar att de är glada över att barnen har kommit och 
uppmärksammar dem med en liten pratstund.                                                                               
Ibland uppstår ändå konflikter i vardagen, där har arbetet med att säga stopp och stärka 
barnens självkänsla varit en röd tråd genom hela året. Till sin hjälp i detta arbete har de bland 
annat haft Tio små kompisböcker, en bokserie där syftet är att stärka empatin och det sociala 
samspelet hos barnen. Pedagogerna upplever att konflikterna har minskat och att barnen har 
tagit till sig orden stopp, sluta och nej, och de har också lärt sig att acceptera när någon säger 
att det inte vill.  
 
De många introduktionerna av nya familjer har fortlöpt under hela året, detta har krävt 
noggrann planering och stort engagemang och har lett till att arbetet med att få en trygg 
barngrupp har varit extra krävande. Pedagogerna upplever ändå att barnen är trygga, har 
roligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ett arbetslag har deltagit i fortbildningen SPSM- ett stödmaterial från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten som är riktat mot förskolan. Pedagogerna har där samtalat om trygga 
relationer, kommunikation, förhållningssätt och värdegrund. Detta har lett till att pedagogerna 
kunnat använda sina nya kunskaper till att arbeta fram en gemensam samsyn. Målet med 
fortbildningen har varit att öka samsynen i arbetslaget, att öka och bredda kunskapen om olika 
pedagogiska arbetssätt för att stödja barn utveckling och lärande, att pedagogerna får insikter 
och verktyg för att kunna möta och stödja varje barns anknytning, lek och kommunikation.                          
Förskolan har en tydlig struktur vilket underlättar för alla barn. Barngruppen delas varje dag 
för att underlätta och stimulera alla barns individuella behov och pedagogerna är då mer 
delaktiga och lyhörda för vad som sker i bl.a. samspel.                                         
Likabehandlingsplanen har funnits med i förskolans reflektionsarbete för att säkerställa 
barnens trygghet. 
Dokumentationen har framför allt skett i dokumentationsverktyget SCM men också genom 
reflektionsmall, bilder, texter och barnens egna alster. En fotoram har visat bilder på vad som 
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hänt under dagen. De har en dokumentationsvägg, där alla mål synliggjorts utifrån den 
pedagogiska planeringen.  
 
 
Analys och lärdomar: 
Att pedagogerna på förskolan är trygga och arbetar åt samma håll, leder till trygga barn och 
vårdnadshavare. Det goda resultatet i arbetet med konflikthanteringen är en bidragande orsak 
till de trygga barngrupperna.  
Tack vare att pedagogerna har diskuterat förhållningssätt och värdegrund på reflektionsmöten 
så har de fått en samsyn och därifrån skapat en tydlig struktur vilket har lett till trygghet för 
både barn och pedagoger. När barngruppen delas i olika konstellationer kommer pedagogerna 
mer nära och är därmed med och ser/hör fler saker tillsammans med barnen. Detta har lett till 
att många eventuella konflikter uteblivit och de har istället kunnat öva på samarbete. 
Pedagogerna har blivit bättre på att att ge barnen tid till att tänka efter innan de ger färdiga 
svar och lösningar men det går alltid att bli bättre kan bli ännu bättre. 
Barnen har uppskattat bilderna på väggen och fotoramen, tyvärr har vårdnadshavarna inte 
visat samma intresse. 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:   
Pedagogerna fortsätter arbetet med att barnen ska känna sig trygga då de anser att det är 
grunden för verksamheten. Att fortsätta arbetet om hur man är mot varandra kommer alltid 
vara aktuellt eftersom barngruppen förnyas, och det blir nya konstellationer att ta hänsyn till.  
fortsätter att vara nära för att utveckla och stimulera så att barnen får uppleva glädje och att 
hänsynstagande blir en naturlig del i deras vardag. 
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Utveckling och lärande 
 
Lpfö 98/10 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 
och utmanar barnets utveckling och lärande. 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
 
Verksamhetens mål:  
• miljön på förskolan ska vara trygg, tydlig, tillåtande och tillgänglig  
• alla ska få möjlighet att stärka sin självkänsla  
• alla ska få möjlighet till ökad språkutveckling  
 
Resultat och genomförande: 
Pedagogerna har blivit bättre på att studera miljön på förskolan, vad anväds rummen till 
egentligen? Man har sedan anpassat miljön mer efter barnens behov.  
Förskolan har arbetat aktivt med att stärka språkutvecklingen. De har arbetat med rim, ramsor 
och läst sagor. Pedagogerna har hjälpt barnen att sätta ord på saker när de pekar och benämner 
vardagsting. I samlingarna med de äldsta barnen har språkmaterialet ”Före 
Bornholmsmodellen” använts.                                                                                                                
QR-koder med sånger och sagor på flera olika modersmål finns på förskolan så att barnen kan 
lyssna på sitt hemspråk även på förskolan. På förskolan finns en språkpraktikant som har läst 
på arabiska för barnen.  
Pedagogerna har bekräftat med ord när barnen använt sitt kroppsspråk. För att förstärka 
språket ytterligare har man arbetat med TAKK men skulle behöva utveckla detta verktyg 
ytterligare till förmån för språkutvecklingen. Man anser sig ändå vara på väg att nå målet då 
flera barn med annat modersmål pratar mer och med längre meningar. 
I sex-årsgruppen har man bland annat arbetat med skriftspråket, bilder, texter och barnens 
egna alster. En fotoram har visat bilder på dagens aktiviteter. 
 
Analys och lärdomar: 
Miljön har förändrats och utvecklats. Pedagogerna har reflekterat över barnens intresse när de  
planerat och utformat förskolans miljö. 
När det gäller tecken som stöd känner padagogerna att de behöver mer kunskap. De har 
försökt använda det så mycket som möjligt.  
Läslyftet har varit positivt, pedagogerna har blivit mer medvetna på hur man kan använda 
böcker som ett verktyg för barns utveckling och lärande.  
När det gäller vår dokumentation med SCM har vi kommit igång bra. Vi har kontinuerligt 
dokumenterat och reflekterat kring det i arbetslaget, dock har vi inte fått med barnen så 
mycket som vi önskat. 
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Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Förskolan fortsätter arbetet med TAKK då det gynnar barns språkutveckling. Språk och 
bokstäver kommer vara ett fortsatt inslag i verksamheten, då detta fångar barnens intresse 
Förskolan kommer att lägga stor vikt vid förändring av lärmiljöer. Arbetet med sagor och 
berättelser behöver fortsätta och utvecklas då man inte, fullt ut, har lyckats att fånga de yngre 
barnen.                                                                                                                                  
Pedagogerna behöver tänka till inför aktiviteter och ha ett tydligt planerat syfte. De utvärderar 
efter varje aktivitet för att se om de har lyckats att fånga barnen och hur de ska gå vidare.  
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Barns inflytande 
 
Lpfö 98/10 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. 
 
Verksamhetens mål: 
• barnen ska bli medvetna om att deras åsikter och inflytande är viktiga  
• miljön ska vara tillåtande och tillgänglig  
• vi ska ta tillvara på allas inneboende resurser, nyfikenhet och intresse  
 
Resultat och genomförande: 
Barnen har fått vara med och planera femårsgruppen. De har planerat aktiviteter och har 
genomfört alla som varit möjliga att genomföra. Pedagogerna har varit noga med att berätta 
för dem att ”idag gör vi det som ni har planerat”. Efteråt har pedagoger och barn tillsammans 
reflekterat över upplevelsen. Barnen har även valt väg på utflykter, vilket material de velat 
leka med. Förskolan har försökt att tillgodose barnens önskningar i vardagen. Pedagogerna 
har funnits med och stöttat barn som har svårt att säga nej och som har svårt att välja.  
Den förändrade miljön har gett barnen en mer tillåtande verksamhet, där de kunnat lyckas och 
välja själva vad de velat göra. Barnen har varit delaktiga i förändringar av miljön på 
förskolan. 
Pedagogerna har dokumenterat genom att använda bl.a. reflektionsmall, bilder, texter och 
barnens egna alster. De har även en fotoram som visar bilder på dagens aktiviteter. Under 
våren har hela förskoleverksamheten börjat med ett digitalt dokumentationsverktyg, SCM, där 
har pedagogerna kommit igång lite smått med något inlägg i veckan. 
 
Analys och lärdomar:   
Att pedagogerna har gjort om miljön har stärkt barnen i deras nyfikenhet. De har kunna 
utforskat själva, och varit med och visat oss vad de tycker intressant, pedagogerna har då 
kunnat omvandla deras handlingar till att göra om miljön så den ska bli så tillåtande och 
tillgänglig som möjligt. 
Att pedagogerna har funnits nära, ställt frågor och dokumenterat, har lett till att man mera 
systematiskt kunnat konstatera att barnen visat sig mer delaktiga och intresserade av sin egen 
påverkan av verksamheten. Allt pedagogerna reflekterat över kommer att vara grunden i den 
fortsatta planeringen i området barns inflytande.  
Dokumentation har skett genom reflektionsmallen, bilder, texter och barnens egna alster. En 
fotoram har visat bilder på dagens aktiviteter.  
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Pedagogerna fortsätter arbetet med att fånga in barnens intressen och utvecklar det vidare. 
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Förskola och hem  
 
Lpfö 98/10 
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 
 
Verksamhetens mål:   
• alla vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i sina barns vistelse på förskolan.  
• den dagliga kontakten ska vara ett betydelsefullt möte där god samverkan och öppen dialog 
värdesätts  
• dokumentation av olika slag ut mot vårdnadshavarna ska alltid vara aktuellt  
 
Resultat och genomförande: 
Pedagogerna har under hösten förstått vikten av att hitta strategier för att verkligen få till den 
första kontakten och en god anknytning. Att sätta in vikarie vid inskolningar hjälpte dem att 
kunna fokusera på att få vårdnadshavarna och barn att känna trygghet. 
Pedagogerna har mött familjerna i hallen. Det har gett en god kontakt med barn och 
vårdnadshavare.  
Vid hämtning har pedagogerna alltid berättat om hur dagen varit och vilka aktiviteter man 
haft. 
Förskolan har samarbetat vid öppning och stängning, detta har medfört att viss information 
varit nödvändig mellan avdelningarna 
Vårdnadshavarna har erbjudits utvecklingssamtal, föräldramöte, sommarfest och de har fått en 
enkät att svara på, tyvärr inkom endast tre svar. 
Till årets föräldramöte var det bättre uppslutning än på många år. Troligen berodde det på att 
pedagogerna gett vårdnadshavarna inbjudan direkt i handen, samt muntlig information om 
vad det står. 
När det gäller dokumentationen via SCM har vårdnadshavarna inte har varit så aktiva. Här är 
det förskolan som behöver bli bättre på att introducera och hålla materialet vid liv, till 
exempel berätta mer om det på föräldramöten, utvecklingssamtal och även i den vardagliga 
kontakten. 
 
Analys och lärdomar: 
Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning har fungerat bra och har varit viktig.  
Pedagogerna har haft god kontakt med alla vårdnadshavare. 
Många vårdnadshavare har inte tagit del av den information som förskolan delgett vilket 
ibland lett till missförstånd.  
De allra flesta vårdnadshavare har velat ha utvecklingssamtal.  
Föräldraenkäten resulterade i få svar. Pedagogerna vill bli bättre på att delge vårdnadshavarna 
viktig information. Med SCM känner pedagogerna att de kan nå ut till vårdnandshavarna i 
större omfattning, dock verkar det vara ett svalt intresse även där utifrån vårens resultat. 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Förskolan ska fortsätta ha ett positivt och öppet förhållningssätt till vårdnadshavarna och 
alltid se till att ge dem tid i den vardagliga kontakten. När det gäller dokumentationen via 
SCM behöver förskolan bli bättre på att introducera och hålla materialet vid liv, till exempel 
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berätta mer om det på föräldramöten, utvecklingssamtal och även i den vardagliga 
informationen. 
 
Helhetsbild av verksamhetsåret 
Förskolan startade hösten med nya arbetslag. Pedagogerna kände varandra sen innan, då de 
arbetat i huset men aldrig tillsammans som arbetslag. Pedagogerna har trivts tillsammans och 
har kompletterar varandra bra. De diskuterar och reflekterar, samt utmanar varandra, de har 
väldigt roligt ihop och det smittar av sig på barngruppen. 
Arbetslagen har under året fått gått på olika fortbildningar, bland annat läslyftet, SPSM, 
studiebesök på en förskola i Kronoparken, ALL-utbildning i Stockholm, VFU-träff i Karlstad, 
kvällsföreläsning om nya läroplanen, brandutbildning, första hjälpen-kurs, Mångkulturell 
förskola i Stockholm, De yngsta barnen och läroplanen och föreläsning om sexuella 
övergrepp. 
   
För att öka kvalitetsarbetet på Björnen har man fortsatt arbetet med askultationsmodellen. 
Syftet med denna modell är att systematiskt kunna följa upp olika utvecklingsarbeten på 
förskolan. Denna gång askulterade alla pedagoger området lågaffektivt bemötande. Valet av 
fokusområde visade sig vara det rätta då det legat i linje med temat för SPSM. Askultationen 
genomfördes under hela verksamhetsåret och har bidragit till ökad medvetenhet och personlig 
utveckling hos pedagogerna.  
I auskultationsarbetet har man bland annat sett att: 

• det finns samsyn – dialogen är synkroniserad och man stöttar varandra i att tolka 
barnens signaler 

• det är fokus på beröm, ”tillsägelser” riktas mot handling 
• det är vänligt och tryggt bemötande 
• pedagogerna tar barnperspektivet, de pratar med barnen inte till barnen 
• miljön har skapat förundran 
• pedagogernavisar engagemang och intresse 

 
De flesta fortbildningarna har arbetslagen kunnat gå på tillsammans, det har upplevts positivt, 
de har då fått chansen att diskutera och reflektera tillsammans. Detta har gjort att arbetslagen 
har kunnat använda sig av den nya kunskapen direkt i arbetet i verksamheten, och kunnat 
diskutera fram en samsyn i förhållningssätt. 
 
Verksamhetsåret 2109 – 2020 startar förskolan Björnen, Lyckebo och förskolechefen upp 
med ett studiebesök på Stella Nova förskola i Hallonbergen, Sollentuna.  
Förskolan är otroligt kompetenta i det pedagogiska arbetet men tyvärr finns brister i 
kommunikationen med vårdnadshavarna och jag märker att pedagogerna tycker att detta är en 
mycket svår del av sitt arbete. 
 
Syftet med studiebesöket är att vi behöver kompetensutbilda oss i bemötandet av 
vårdnadshavare från andra kulturer.                                                                                                        
Björnen och Lyckebo har hög andel familjer med annat modersmål och målet är att få 
vårdnadshavarna intresserade av deras barns vistelse på förskolan och försöka få till ett 
långsiktigt arbetssätt som bygger på samarbete, förtroende och respekt.  
 


