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Normer och värden    
Lpfö 98   
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem   
 

Resultat och genomförande:   
Resultaten varierar mellan avdelningarna men alla ser en positiv inverkan på barnens utveckling vad 
det gäller normer och värden när man delar sig i mindre grupper. Det ökar möjligheten för 
pedagogerna att stärka barnens förmåga till samspel och kommunikation. Man ser att barnen har 
blivit mer självständiga och trygga. 
.                                                                                                                                 
Förskolan har arbetat fram ett nytt sätt att samarbeta på morgonen så att pedagogerna kan få ut sin 
planering och reflektionstid tillsammans. Det har tagit tid att få till och ibland har det varit många barn 
på samma avdelning. Barnen har dock blivit mer kända med all personal och med miljön på alla 
avdelningar. Detta har också lett till att vi mycket smidigare kunnat samarbeta vid andra möten och 
när det varit kort med personal. 
                                                                                  
På sina egna avdelningar har barnen fått jobba med olika teman och projekt som stärker förmågan att 
leva sig in i andras känslor och att utveckla empati, förmåga att kunna samspela och fungera socialt. 
Tex Sagan om vanten, Barnen i Kramdalen, Alfons, Kompiskorten/Kanin och Igelkott, Bockarna 
Bruse och Babblarna.  Man har arbetat för att se varje barn och uppmuntra deras styrkor och olikheter.  
Tecken som stöd har använts med varierat resultat på hela förskolan.  
 
För att stärka barnens integritet och förmåga att säga nej har Stödmaterialen ”Stopp min kropp” och 
”Tre ska bli noll” till viss del använts på förskolan Bullerbyn . 
Pedagogerna har fått vara närvarande och jobba mycket i stunden. 
Att som pedagog alltid visa respekt för barnen och på tex skötbordet prata om vad man gör.  
Även diskutera med barnen att man ska vara själv på toaletten. 
Barnen har tagit till sig att de kan säga stopp och visa med handen. 
Alla avdelningar upplever att delade barngrupper och ”närvarande” pedagoger är avgörande för 
resultatet men det kan vara svårt att räcka till för att arbeta så. Man beskriver arbetet med normer och 
värden som ständigt pågående och flera avdelningar upplever att arbetet med barnens sociala förmågor 
kräver mycket tid och kunskap.  
 Målen för området är till viss del uppnådda.  
 
   
Analys och lärdomar:   
Att dela barngruppen på olika sätt är en framgångsfaktor. Det ger möjligheter till ett bra och 
tillåtande klimat och barnen får bättre förutsättningar till samspel och goda kamratrelationer. 
Engagerade och delaktiga vuxna som är goda förebilder stärker ett gott klimat och minskar på 
konflikter. 
En tydlig struktur med tydliga regler och fungerande planering där barnen får olika utmaningar 
genom tex olika teman är ett bra arbetssätt.  
Gemensamt förhållningssätt och samsyn är viktigt. När personalomsättningen är hög och 
verksamheten kräver mycket vikarier fungerar detta sämre och det märks på barnen. 
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Vår morgonplanering har fungerat när vi delat upp barnen på olika avdelningar, det har krävts 
planering och diskussioner om hur man får en bra och trygg verksamhet vid dessa tillfällen. 
   
   
   
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:   
Fortsätta att dela upp barn och pedagoger i mindre grupper. Delge varandra framgångsexempel. 
Skapa tillfällen för dialog runt förhållningssätt och bemötande både i stor grupp och i egna 
arbetslaget. Likabehandlingsplanen behöver förankras mer och användas konkret på planeringarna.  
På olika sätt fortsätta att arbeta med hur man är mot varandra genom planerade och spontana 
aktiviteter och teman varje dag. 
 
  

   
   

Utveckling och lärande   
   
Lpfö 98   
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 
och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet. 
  
 

Resultat och genomförande   
Upplevelsen är att man överlag har kommit långt i sin strävan att nå målen. Även här ser man en 
vinst med delade barngrupper.  
En bra och tydlig planering och ett arbetssätt där man följer barnens intressen och initiativ ger bästa 
möjligheter till måluppfyllelse. 
En pågående föränderlig lekmiljö har växt fram med mer utmanande material, det har stimulerat 
barnens lek och förmåga att samspela på flera avdelningar.  
 Personalen har tagit tillvara på barnens intressen och sett till att möblering och material har 
anpassats utifrån barnens behov. 
Man  har arbetat med olika teman och sagor så som Petter och hans fyra Getter, Bockarna Bruse, 
Alfons och sagan om Vanten där man vävt in de olika läroplansmålen på olika sätt. 
  
Hela förskoleverksamheten har jobbat med barns språk och kommunikation som prioriterat område.  
På Bullerbyn har man lagt fokus på att prata mycket med barnen, att sätta ord på saker och 
upplevelser. Prata, prata och upprepa igen i vardagens alla situationer. I arbetslagen  upplever man 
att det blivit en utveckling i det svenska språket för barnen med annat modersmål.                                         
Flera av personalen  har gått Läslyftet. Det har lett till att det finns fler böcker framme lättillgängligt 
och man har ett annat fokus när man läser för barnen.  
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Tecken som stöd har använts och ger barn en möjlighet att förstå och göra sig förstådda även om de 
ej har ett språk ännu.  
Vid sidan av arbetet med språk och kommunikation har även rörelse, matematik, teknik och 
skapande vävts in. På alla avdelningar räknar man och pratar om antal, sätter upp bilder på siffror 
och tärningar.  
 Naturens kretslopp har följts på olika sätt genom ”egna” träd” och vistelse ute i naturen. Barnen har 
fått medverka till fjärilarnas utveckling då alla avdelningar har uppfödning av larver till fjäril på 
våren. 
Avdelningarna har fått egen planeringstid på morgonen tillsammans i sina arbetslag varje vecka. 
Dokumentationsverktyget SCM har inte använts på det sätt som var tänkt. 
En avdelning har haft stor personalomsättning. 
 
   
  

Analys och lärdomar:   
Vissa läroplansområden och mål är lättare att arbeta med och uppnå som tex språk och matematik.  
Läroplanens värdegrund, uppdrag och mål behöver implementeras då det är många vikarier och unga 
nyutbildade tjejer som arbetar på Förskolan Bullerbyn.  
Att få gå Läslyftet har lett till att det finns fler böcker framme lättillgängligt och man har ett annat 
fokus när man läser för barnen. Barnen upplevs mera intresserade av böcker och tar själva initiativ 
till att hämta böcker som dom vill att man ska läsa och titta i tillsammans. 

Personalen behöver se till att miljön är variationsrik, utmanande och stimulerande. Att våga 
prioritera och vänta in resultat är viktigt. 
Tillgänglighet av leksaker och annat material ger barnen större möjlighet till självständighet. Att ge 
barnen tid har resulterat i att barnen vågar försöka själva.  
Gemensam planering i arbetslagen varje vecka har ökat möjligheten att få till en fortlöpande 
planering, reflektion och utvärdering av verksamheten. Att ha en god genompratad grund att stå på 
höjer kvalitén och arbetsglädjen. Personalen har haft svårt att lära sig dokumentationsverktyget SCM 
det har varit enklare att dokumentera på annat sätt. Hög personalomsättning påverkar resultatet och 
möjligheten att få till en fungerande och utvecklande planering, det haltar när ordinarie personal inte 
finns på plats.  

   
   

Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:  
 
I ännu högre utsträckning observera, reflektera och samtala om och ta reda på barnens intressen och 
förmågor för att arbeta vidare med. Fokusera på barns förmågor och det positiva.  
Fortsätta vara konsekventa och dela barngruppen när möjlighet finns. 
Kontinuerligt se över miljön både inne och ute för att ge barnen en stimulerande och utvecklande 
vardag i förskolan. 
En fortsatt satsning på språk och kommunikation. 
Personalen behöver få tid och hjälp att fortsätta lära sig att använda dokumentationsverktyget SCM 
för att tydligare kunna följa barnens utveckling.                                                                                                   
På olika sätt arbeta med att implementera Läroplanen. 
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Barns inflytande   
  

 Lpfö 98   
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.   
  

 

  Resultat och genomförande:   
På alla avdelningar har barnen haft inflytande över vad de vill göra utifrån ålder och situation.                              
Det vardagliga inflytandet är i fokus.                                                                                                                          
Alla pedagoger tänker på att använda ordet nej så lite som möjligt.                                                              
 Barnen har efter önskemål fått vara med och duka och fått vara med och hålla samlingen.  
Vid vissa aktiviteter har barnen deltagit i planering och utförande.  
Barnintervjuer har gjorts med de största barnen vilket varit uppskattat. 
Personalen försöker vara lyhörd och följa barnens intressen och initiativ, vid vissa aktiviteter finns 
möjlighet att välja om man vill delta eller inte.  
Bildscheman, tecken som stöd, tydlig uppmärkning för material och annat tydliggörande i olika 
former har gett barnen förståelse och möjlighet att hantera sin vardag. 
Man har bland annat röstat och gjort turordningslistor för att träna på vad ett demokratiskt 
handlingssätt innebär.  
 Att ha ett tillåtande arbetsklimat har gett resultat, då barnen genom detta får större inflytande över 
sin situation. Vid stor personalomsättning har det varit svårare att räcka till och hinna prata ihop sig 
om förhållningssätt och rutiner för att ge barn möjlighet till inflytande. 
  
  

 Analys och lärdomar:  
Alla avdelningar ser att när man delar barngruppen både planerat och oplanerat får barnen större 
möjlighet till inflytande och att bli lyssnade på.  
När man lyssnar på barnen och de får vara med och bestämma och hjälpa till blir det positiv 
stämning. 
 Barnen är vetgiriga och vill hjälpa till i olika situationer. När de får känna att de är viktiga och tillför 
gruppen något oavsett ålder växer de och förmågan att ta ansvar ökar. 
Gemensam planering och reflektion är en förutsättning i arbetslaget för att verksamhetens kvalitét 
ska utvecklas positivt. Att dokumentera barnens intressen och behov är viktigt. 
Det är av största vikt att personalen är samspelt och får möjlighet att arbeta ihop sig för att kunna 
bemöta barnen på ett likvärdigt sätt. Samtal och reflektion kring områdets mål i läroplanen behöver 
återkomma på egna planering och reflektions möten som man har varje vecka. 
   

   

Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:   
 
Använda intervjuer och samtal ännu mer med barnen för att få med dem i planeringen och kunna 
tillgodose deras önskningar och intressen och göra dem delaktiga i beslutsfattande. 
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 Personalen behöver tid både med enskilda barn och i arbetslaget för planering, reflektion och 
utvärdering. Använda sig av tydlig dagordning på egna möten. 
Fortsätta dela barngruppen för ökad möjlighet till att påverka sin situation och få utrymme att 
uttrycka åsikter och tankar och göra barnen medvetna om sina egna tankar och beslut.  
Material och miljö ska vara tillgänglig, utmanande och inspirerande för barnen och utgå från 
läroplanen och barnens intressen och förmågor. Implementera läroplanen tillsammans. 
 
 

 
Förskola och hem Lpfö 98   
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.   
  
 

 

Resultat och genomförande:  

  
Alla avdelningar har använt sig av föräldraaktiv inskolning med varierat resultat. Det är fortfarande 
svårt att få en del föräldrar att stanna hela inskolningstiden.  
Det läggs stor vikt vid att alltid möta upp på ett positivt sätt i hallen och att på olika sätt skapa en 
relation för förtroende mellan pedagoger och vårdnadshavare.                             
På utvecklingssamtalen upplever personalen att föräldrarna är nöjda och inte har så mycket frågor, 
åsikter eller önskemål. Flera föräldrar som ger positiv feedback vid dessa samtal.                                                   
Svarsfrekvensen på föräldraenkäten är dålig, 17 föräldrar har svarat. 
Det framkommer i några av svaren på föräldraenkäten att det upplevs otydligt med vikarier och när 
vi slår ihop våra avdelningar.  
                                           
 
 
 
 Deltagandet i olika föräldraaktiviteter som Föräldramöten, drop in kaffe, Lucia och vårfesten är inte 
så stor. Pedagogerna upplever att intresset från föräldrarna inte alltid finns. 
Det nya dokumentationsverktyget SCM fungerar fortfarande inte som en länk till vårdnadshavarna 
då det är väldigt få som är inne och tittar på verksamheten där. 
Övrig dokumentation som finns är bilder i hallen och olika ”dokumentationsväggar eller dörrar” där 
barnens pågående projekt och alster finns att se. Tyvärr är det endast några få föräldrar som tar sig 
tid att komma in och ta del av detta. 
På utveckling samtalen med våra familjer med annat modersmål har telefontolk alltid erbjudits.  
Flera avdelningar har en sms grupp med sina föräldrar för att snabbt få ut information och kunna nå 
alla. 
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Analys och lärdomar:   
Det är väldigt viktigt att kunna berätta lite om varje barn när de blir hämtade. Tid för diskussion om 
samsyn och bemötande är viktigt när personalomsättningen är stor. 
Personalen behöver bli mer säkra på Dokumentationsverktyget SCM och komma igång med att 
använda det regelbundet för att kunna inspirera och fånga föräldrars intresse och förståelse att här 
har de  en möjlighet att följa sina barns verksamhet, utveckling och lärande. 
Fler föräldrar kommer när vi har luciafirande och andra fester än till föräldramöten. Till 
utvecklingssamtalen kommer också de flesta.  
   

Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:   
Hur kan vi öka föräldrarnas deltagande och lust att visa intresse för verksamheten.? Vad ser vi är 
viktigt för dagens föräldrar, tänka till när vi bjuder in till olika samverkansformer, hur kan man göra 
det intressant och inbjudande? Utvecklingsbehov blir att hitta bra former för samverkan, vilka behov 
finns hos  föräldrarna, vilka behov finns hos pedagogerna?                                                                                       
SCM verktyget måste användas, alla måste prioritera att lära sig det och kontinuerligt använda det. 
Hur får vi föräldrarna intresserade av SCM?  

 
 

   
   

 
 
 
 

 
Åsa Iversen 
  
Filipstad 190716 
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