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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:   
 

• Alla ska känna sig trygga och sedda 
• Alla ska känna glädje på förskolan 
• Alla ska ha förståelse för allas lika värde 
• Alla ska respektera varandras integritet 

 
Resultat och genomförande: 
Förskolan bemöter varje barn som en liten och jämlik människa. Alla barn är viktiga för 
gruppen. Pedagogerna har delat barnens värld och gett dem möjlighet att utvecklas till trygga, 
självständiga och växande individer. De har delat upp sig där barnen är, observerat barnen och 
på så sätt sett vad de visat intresse för, man har gett positiv feedback i alla situationer. Detta 
har gjort att man kunnat utmana barnen, väckt deras intressen och kunnat erbjuda dem nya 
spännande aktiviteter. Man har uppmuntrat barnen och gett dem tid att prova själva i många 
situationer under dagen.  
Pedagogerna har arbetat förebyggande genom att finnas nära barnen och stötta barnen när och 
hur man säger nej. Stop handen har fungerat bra och varit tydligt för alla barn. Man har jobbat 
mycket med att stärka barnen och gjort dem medvetna om deras rätt att säga nej. 
 
Arbetslagen har hela tiden haft dialoger i ett respektfullt samspel och de har bland annat 
använt kompisböckerna och ”Barnen i kramdalen”till sin hjälp för att konkretisera känslor och 
ge barnen olika perspektiv. Böckerna handlar om barns integritet och att man kan lära sig att 
säga stopp om man inte vill och bara kramas om man vill det. Detta kan öka barnens 
förståelse för deras egna känslor. Pedagogerna har bekräftat barnens känslor och försökt 
uppmuntra dem att sätta ord på dem. Även yoga har varit bra metoder för de större barnen. 
I yoga har barnen fått träna på uthållighet och koncentration  
 
Förskolan har använt sig av tecken som stöd, det är ett sätt som gör att det inte blir någon 
skillnad för barnen, vare sig de har det talade språket eller ej. Det har gett en större möjlighet 
för alla att göra sig förstådda och tala om vad de vill eller önskar. Pedagogerna har varit 
lyhörda för barnens kroppsspråk och gester för att förstå vad de vill förmedla eller vad de 
visar intresse för. 
 
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. Målet med fortbildningen har 
varit att öka samsynen i arbetslaget, att öka och bredda kunskapen om olika pedagogiska 
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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.  
 
Lyckebo upplever fortfarande att fokus i dokumentationen mot ett läroplansmålområde i taget 
är ett bra och tydligt arbetssätt. Fokus på normer och värden har då fått en naturlig uppstart 
under hösten då nya barn börjar på de olika avdelningarna. Arbetssättet har gjort reflektions- 
och dokumentationsarbetet enklare och har lett till bättre resultat. 
Däremot  kan pedagogerna bli bättre på att ha med den pedagogiska planeringen, och 
likabehandlingsplanen på reflektionsmöten. 
 
Analys och lärdomar: 
Arbetslagen har lagt stor vikt vid att vara barnens förebilder och vi vuxna bemöter varandra 
och barnen med respekt. Det har stor betydelse för hur barnen sedan bemöter varandra. 
Att vara närvarande där barnen är och på deras har gett pedagogerna möjlighet att se alla barn 
och kunna tolka deras intentioner och se vad som fångar deras intressen. Detta skapar bra 
förutsättningar för barnen att känna trygghet och glädje på förskolan. 
Pedagogerna tror att genom att visa barnen att/hur de kan säga ifrån när det är något de inte 
vill är något de kommer ha med sig när de blir äldre, även de barn som ännu inte kan säga/visa 
”stopp” själva än. Det är ett tydligt sätt att markera när man sätter upp handen och säger 
”stopp” som även små barn ganska lätt kan ta till sig.  
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Pedagogerna kommer fortsätta och utveckla arbetet som främjar barns integritet. 
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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 det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper ch färdigheter. 
 
Verksamhetens mål:  

• Miljön ska vara trygg och tydlig 
• Alla ska få möjlighet att genom vår miljö och arbetssätt få stimulans till stärkt 

självkänsla, som i sin tur leder till ökad utveckling 
• Alla ska få tid och möjlighet till att utforska sitt jag och sin omgivning 

 
Resultat och genomförande 
Förskolan har lagt stor vikt vid att ha en inbjudande inomhusmiljö som stimulerar barnens 
sinnen och utvecklar deras inneboende resurser. Materialet och miljön har anpassats och 
förändrats.  Pedagogerna har hela tiden försökt vara observanta på barnens intressen och låtit 
miljön inspirerats av dem. För att utveckla barnens lärande, få syn på vad som kan intressera 
dem, ge dem utmaningar och väcka deras leklust, har pedagogerna tillsatt nytt material. De har 
på avdelningarna för de allra yngsta barnen till exempel planterat frön, fött upp fjärilar och 
bakat. Man har också delat uppmiljön i olika lekhörnor, detta har lett till att barnen lättare 
kunnat koncentrera sig och hålla fokus på leken. 
 
Babblarna har hela tiden funnits med i verksamheten på Lyckebo. Babblarna är ett verktyg 
som förskolan använt för att arbeta med målen i läroplanen på olika sätt. Som några exempel 
kan nämnas ”Babblargympa” där barnens motorik och koordination tränats.                                                                   
Tecken som stöd har funnits med i den dagliga verksamheten tillsammans med barnen. Det 
har varit ett bra sätt att hjälpa barnen komma igång med sin kommunikation. Barnen har varit 
väldigt intresserade av tecken som stöd. De har lyssnat in och sett hur pedagogerna gjort och 
har sedan gjort likadant.  
Sånger har varit ett upppskattat inslag, både spontant i leken och på samlingen på 
förmiddagen. Det är något som många av barnen tyckt mycket om. På samlingen har barnen 
fått turas om att vara ”fröken”.  De har då tagit upp sångerna ur sångpåsen och visat för de 
andra barnen och bjudit på frukt. 
 
Analys och lärdomar: 
Att försöka ta tillvara det som barnen visat intresse för i lärmiljön tror pedagogerna har väckt 
barnens lust att leka, lära och utvecklas. Pedagogerna har upplevt att det har stärkt barnens 
självkänsla när deras intressen har varit viktiga och tagits på allvar. Det har också varit viktigt 
att ge barnen nya erfarenheter och aktiviteter som kan stimulera och utveckla deras 
lek/lärande. Pedagogerna behöver vara observanta på hur barnen tar emot det som erbjuds och 
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se om det är något som barnen tycker är roligt och meningsfullt.                                                  
Att skapa aktiviteter som leder till att barnen vågar vara vara i centrum för allas 
uppmärksamhet och få ansvar är viktigt.  
 
Babblarna har varit väldigt tacksamt att använda som arbetsmaterial i Lyckebos strävan mot 
läroplansmålen. Pedagogerna har sett att de fångat och intresserat alla barn i gruppen. De har 
funnits med på ett naturligt sätt i vardagen på Lyckebo. 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Förskolan ska fortsätta att förändra och utveckla miljön så att den hela tiden är anpassad efter 
barnens behov och intressen.  
Även utemiljön behöver vara förändringsbar förhoppningsvisn komme två förråd att ställas 
upp på gården så att barnen själva kan välja sysselsättning. 
Arbetet med Babblarna kommer att fortsätta. 
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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:  

• Miljön ska vara trygg och tydlig 
• Barnen ska bli lyssnade på och ha möjlighet att påverka sin vardag när det är möjligt 
• Vi ska ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse 

 
Resultat och genomförande: 
Förskolan hela tiden varje barns bästa i fokus. Arbetslagen har försökt ta tillvara barnens 
intressen i utformningen av verksamheten och barnens intressen och önskemål har fått styra 
större delen av dagen. Materialet på förskolan finns på barnens nivå, detta har gjort att de 
själva har kunnat välja aktiviteter som intresserat dem för dagen. Pedagogerna har varit 
positiva och delaktiga i barnens aktiviteter och använt små enkla ord i sitt arbete att göra 
barnen medvetna om sin rätt till inflytande, till exempel: ”du får bestämma” ”vill du?” ”kan 
du?” och ”ska du?”.                                                                                                                                  
All dokumentation har funnits på låg höjd, vilket har lett till att barnen lätterekunnat reflektera 
över sin dag på förskolan. 
Babblaren Doddo, som är expert på värdegrund och socialkompens, har varit ett bra verktyg i 
arbetet med att göra barnen medvetna om deras inflytande på förskolan. 
                                                                                                                
Barnen har haft egna sångsamlingar tillsammans med sina kompisar, de har själva valt vilka 
sånger de vill ha och målat egna sångkort som de varit mycket stolta över.                      
Barnen har fått träna på att rösta på två olika alterantiv på samlingen med sina matkort, till 
exempel om de vill leka inne eller ute på förskolan den aktuella dagen. Resultatet av 
röstningen har sedan diskuterats, till exempel vilket alterativ fick flest röster osv.                 
Förskolan har använt sig av en stor önsketavla där barnens kommentarer kring vad de velat 
göra på förskolan. På en avdelning har barnens reflektionstavla funnits i hallen. Där har 
barnen fått berätta och bestämma vad som ska stå om dagens händelser. Pedagogerna upplever 
att denna tavla har gett barnen inflytande, mandat och ansvar, samtidigt som de har tränats i 
läs och skriv.   
Utifrån barnens intresse har man börjat göra iordning en del av gården till ett dinosaurieland. 
Andra exempel är bilhörnan som har fått ta stor plats på avdelningen eftersom många av 
barnen tycker om att leka med olika fordon. Man har även fångat upp barnens nyfikenhet på 
djur och natur genom att utveckla innemiljön. Det har till exempel handlat om olika fåglar och 
då har det funnits olika fågelläten i berättarpanelen, fågelmat till fåglarna på gården m.m 
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Analys och lärdomar: 
Små barn kan om de får förtroende att försöka så det arbetet måste få ta mycket tid.                  
Tack vare att pedagogerna har varit intresserade och delaktiga har de kunnat ta tillvara barnen 
ideér och kunnat bygga vidare på dem. Pedagogerna har märkt att barnen uppskattat 
situationerna där de fått tagit ansvar. Barnen har visat att de tycker om att återberätta vad de 
har varit med för föräldrarna och då har reflektionstavlan i hallen varit oumbärlig. Med hjälp 
av tavlan har barnen berättat och blivit lyssnade på och på så sätt blivit medvetna om sitt 
inflytande  
 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Arbetet med värdegrunden behöver fortsätta och utvecklas, till exempel hur man är mot 
varandra för att minska konflikter i leken, att öka förtåelsen för varandras känslor och visa 
varandra hänsyn och respekt som individer.  
Annars fortsätter Lyckebo med ungefär samma arbetsätt som tidigare där de har fokuserat på 
att vara nära barnen, skapa trygghet genom rutiner och vara lyhörda för barnens behov och 
idéer. 
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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:  
 

• vi vill ge vårdnadshavarna möjlighet att påverka verksamheten på förskolan 
• alla ska ha samma möjlighet till inblick och inflytande i förskolans verksamhet 
• förskolan ska ha en god samverkan och en öppen dialog med vårdnadshavarna 
• dokumentation och information av olika slag ut mot vårdnadshavarna ska alltid vara 

aktuellt      
 
Resultat och genomförande: 
Förskolan upplever att de haft ett bra samarbete med vårdnadshavarna. De har haft en god 
vardaglig kontakt med föräldrarna och de upplever att vårdnadshavarna kunnat delge 
pedagogerna sina synpunkter. Eftersom Lyckebo haft många familjer med annat modersmål så 
har det varit svårare med kommunikationen dem emellan men man har försökt göra 
vårdnadshavarna delaktiga genom att ta deras hjälp vid till exempel översättningar på olika 
språk.  
Tack vare den föräldraaktiva inskolningen har vårdnadshavarne getts en bra insyn i hur vardag 
på Lyckebo ser ut och i utvecklingssamtalen har det framkommit att vårdnadshavarna är nöjda 
med innehållet i verksamheten på Lyckebo. Förskolan har lämnat ut information via lappar 
men även via sms/mms. Arbetslagen har kommit igång bra med det digitala 
dokumentationsverktyget SCM, ”Smart Classroom Manager”, i detta digitala verktyg har 
förskolan dokumenterat aktiviteter med barnen kopplat till läroplanen och som sedan 
vårdnadshavarna kan följa i en app. 
Lyckebo har bjudit in vårdnadshavarna till sommarfest.  
Under vårterminen lämnades en enkät ut där vårdnadshavarna gavs möjlighet att ge sina 
anonyma synpunkter kring verksamheten. Tyvärr var det endast fem familjer som svarade.  
 
Analys och lärdomar: 
Att ha många familjer med annat modersmål i barngruppen ställer nya krav på pedagogerna. 
Det tar mycket energi och extra tid när man inte kan kommunicera ordentligt med 
vårdnadshavarna. Pedagogerna anser att detta bör tas hänsyn till vid t.ex. barngruppens 
storlek. Det har varit uppskattat bland föräldrarna att få information via sms eftersom flera har 
påpekat att lappar som delas ut/sätts upp i hallen ofta glöms bort. 
Pedagogerna upplever att de har haft en bra och öppen kontakt med vårdnadshavarna. 
Pedagogerna har uppmuntrat dem att komma med synpunkter och önskemål och har alltid 
tagit deras funderingar på allvar. 
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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. De fortsätter att använda sig av SCM och 
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 informationen. 
Förskolan kommer fortsätta att skicka information till vårdnadshavarna via sms/mms.  
Förskolan kanske behöver de vara ännu tydligare på första introduktionssamtalet, till exempel 
när det gäller inlämning av barnens vistelsetider. 
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Helhetsbild av verksamhetsåret 
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 Lyckebo har man fortsatt arbetet med auskultationsmodellen. 
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. Auskultationen 
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 Lyckebo, Björnen 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.  
 
 
 
 
 
 


