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Utvecklingsinriktning  
Bergsvikens förskoleområde är ett område där barnantalen varierar över året vilket 

ställer krav på flexibilitet i organisationen och där pedagogernas engagemang och 

motivation är avgörande för kvalitén i verksamheten. I området går ett tvåårigt 

Erasmus+projekt mot sitt slut. 13 pedagoger totalt har tillsammans med förskolechef 

besökt fyra olika förskoleområden belägna i Tavastehus i Finland, Grindavik på Island, 

Borgo val Di Taro och Imola i Italien. Utifrån dessa jobbskuggningar har förskollärarna 

tagit med sig verksamhetsidéer, utvecklat sin förståelse för andra länders förskola, 

utvecklats som individer förutom en inblick i hur bra svensk förskola är.  

Området präglas av många utvecklingsbenägna pedagoger som med stor vilja vill 

föra verksamheten framåt mot bättre måluppfyllelse. Utifrån tidigare års systematiska 

kvalitetsarbete är följande mål satta: 

Förutsättningar 

 Alla är förtrogna med läroplanen och det egna ansvaret utifrån profession 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) 

 De verktyg som arbetslagen utrustats med under tidigare år befästs och är en 

naturlig del av utbildningen. Med verktyg menas exempelvis TAKK, AKK, 

bildstöd, lågaffektivt bemötande, olika samtalsformer och kommunikativa 

lärmiljöer 

Lärande – undervisning 

 Förskollärarna bedriver planerad och spontan undervisning så att 

rutinsituationerna och den fria leken utvecklas till undervisningstillfällen 

 Alla i arbetslaget bidrar till barnens lärande vid rutinsituationerna och under den 

fria leken 

Digitalisering- kritiskt, granskande och utvecklande förhållningssätt  

 Digitala verktyg används så de stimulerar utveckling och lärande 

 Barnen har fått möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och 

ifrågasätta det digitala flödet 

Uppföljning och utvärdering 

 I det systematiska kvalitetsarbetet kommer det fram hur barnens behov, 

intressen, uppfattningar och åsikter har tagits tillvara 

 I det systematiska kvalitetsarbetet kommer det fram hur vårdnadshavarna haft 

möjlighet till inflytande i utbildningen 

Förskollärares ansvar i undervisningen 

 Förskollärarna bedriver planerad och spontan undervisning så att 

rutinsituationerna och olika leksituationer utvecklas till undervisningstillfällen 



Normer och värden 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 

förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 

omfatta dem. Lagstiftningen angående diskriminering och kränkande behandling har 

förändrats vilket innebär att de främjande och förebyggande insatserna tydligt ska 

skrivas fram i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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 Systematiskt följa och analysera vårt arbete kring kränkningar och 

diskrimineringar 

o Det systematiska kvalitetsarbetet beskriver både främjande och 

förebyggande arbete med efterföljande analys 

 Etiskt förhållningssätt i sociala relationer och till omvärlden 

o Lågaffektivt bemötande är förhållningssättet. 

o Olika samtalsformer används tillsammans med barnen 

Förväntade effekter 

Via detta arbete förväntar vi oss att arbetet mot kränkningar och diskriminering 

kommer riktigt nära verksamheten och är en del i den dagliga verksamheten som 

kontinuerligt följs upp.  Barnen ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att tänka 

fritt och stort, respektera varandra och utveckla sina demokratiska värderingar. Via ett 

lågaffektivt förhållningssätt så rustas pedagogerna för att minimera konfliktsituationer 

vilket skapar en bättre lärandemiljö för alla barn. 

Analys 

Vi ser att alla enheter arbetar med kränkningar och diskriminering. Det är ett bra och 

fungerande dokument. Tydligheten består i att mål sätt upp på vad som ska göras, 

hur de ska genomföras och när utvärdering av målet ska ske. 

Pedagogerna har blivit medvetna om skillnaden om främja och förebygga. 

Pedagogerna beskriver mer frekvent om sitt eget förhållningssätt och sin skyldighet att 

reagera om en kollega utsätter ett barn för maktmissbruk eller om det sker kollegor 

emellan. Samtliga verksamheter lyfter samtalen både enskilt och i grupp där man 

pratar om hur man är mot varandra, bra kompis, litteratur läses där känslor och 

aktuella ämnen berörs. Avstämningar och reflektion sker med jämna mellanrum för att 

veta vad man ska gå vidare med. Verksamheten behöver hålla i och befästa det 

levande arbetet som pågår. Något som framkommit via SKA är att verksamheterna 

inte beskriver sitt arbete kring mångfald i någon större utsträckning. Därför skrivs ett 

mål fram i SKA för att synliggöra arbetet kring denna viktiga fråga. 
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 Arbetet med mångfald av kulturer är ett kontinuerligt inslag utbildningen 

 

Förväntade effekter 

Att mångfalden är självklart i utbildningen och synliggörs via SKA. 



Omsorg, utveckling och lärande  
I början läggs fokus på en fungerande grundverksamhet, startläget beror på hur 

barngruppen har förändrats sedan förra läsåret. Här är pedagogernas organisation 

och struktur av avgörande betydelse. Fungerande och föränderliga lärmiljöer har en 

avgörande betydelse så att barnens behov tillgodoses och har möjlighet att utöva 

inflytande. Vi organiserar och strukturerar vår verksamhet så att den ska passa alla 

barn utifrån de behov som finns. 

SKUA-projektet som leds av Utbildningsförvaltningen i språk och kommunikativt 

arbetssätt startade med litteraturstudier och utbildning av två SKUA-utvecklare för 

kommunen. Dessa blir klar till jul-19 och kommer sedan att verka som resurspersoner 

för oss i verksamheten. Det tidigare språk och kommunikationsprojektet ska nu vara en 

del av grundverksamheten. 

Den stora utvärderingen av vad Erasmus+ projektet gett kommer att genomföras i 

slutet av augusti 2019 där alla pedagoger får ge sin syn på vad projektet gett i 

utbildningen. 

Förslaget till ny läroplan är beslutad, träder i kraft 1/7-19 och området har påbörjat 

implementeringen. Föreläsningar, litteratur, poddar, filmer, yrkesträffar har bidragit i 

denna process. Begreppen undervisning - lärande och omsorg har fördjupats och 

medvetande gjort pedagogerna kring dessa. Riktade träffar till förskollärarna för att 

stärka deras undervisningsuppdrag har genomförts. Alla arbetslag har deltagit i 

kollegiala träffar kring omsorg och lärande.   
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 Lärande – undervisning 

o Förskollärarna bedriver planerad och spontan undervisning 

o Alla i arbetslaget bidrar till barnens lärande 

 Tillgänglighet och mångfald 

o AKK och TAKK används dagligen 

o Alla i arbetslaget använder bildstöd 

o Förskolan är utformad så att barnen får möjlighet att utveckla sociala 

förmågor  

 Digitalisering- kritiskt granskande och utvecklande förhållningssätt 

o Digitala verktyg används så att de stimulerar utveckling och lärande 

o Barnen har fått möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska, 

tolka och ifrågasätta det digitala flödet 

Förväntade effekter 

I arbetet med yrkesuppdraget och implementeringen av den nya läroplanen kommer 

vi att bryta i gamla traditioner. Detta kommer stundtals att vara smärtsamt men i en 

förlängning kommer det att tydliggöra varje pedagogs ansvar för barnens utbildning. 

I vår verksamhet omges alla barn av alternativa kommunikationsformer vilket gör att 

alla barn får bättre möjligheter att utveckla sina förmågor.  



Analys 

Glädjande kan det utläsas i SKA att det uttrycks undervisning genom ”Planerad 

undervisning är att arbeta mot de mål och processer vi skrivit i SKA. Förskolläraren har 

ansvaret för att undervisningen i utbildningen styr mot målen, arbetslaget genomför 

utbildningen.” Oplanerad undervisning sker när pedagogen tar tillvara på ett lär-

tillfälle som uppstår och skapar ett tillfälle för lärande som kopplas till målen. Vi ser att 

barnens delaktighet och inflytande finns i oplanerade händelser där pedagoger 

uppmärksammar lärandetillfället, som i sin tur leder till ett utforskande och lärande som 

är barnstyrt.  

Det är viktigt att ha en bra implementering som stärker hela arbetslagets profession. 

Ett lugn lägger sig i organisationen när varje individ har fokus och förstår sitt uppdrag. 

Kollegialt lärande, litteratur, poddar, föreläsningar har bidragit till en förståelse för 

varandras yrkesuppdrag. 

Alla barn omges nu av alternativa kommunikationsformer och de får därigenom 

möjlighet att utveckla sina förmågor. I utbildningen används TAKK, AKK, bildstöd, 

samtal, kommunikativa lärmiljöer, lågaffektivt bemötande, valtavlor och 

Bonholmsmodellen som en naturlig del i vardagen. 

Digitaliseringen med olika verktyg används i utbildningen så att stimulering av barnens 

utveckling sker. Widgit Online fick stor genomslagskraft och används nu på alla 

enheter och av alla pedagoger.  

Arbetet med att kritiskt granska och tolka det digitala flödet måste vidare utvecklas 

under nästa år. Detta har fått stå tillbaka under detta år så vi tar med oss det inför 

nästa år. 
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 Digitala verktyg används så de stimulerar utveckling och lärande 

 Barnen har fått möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och 

ifrågasätta det digitala flödet 

 De verktyg som arbetslagen utrustats med under tidigare år befästs och är en 

naturlig del av utbildningen. Med verktyg menas exempelvis TAKK, AKK, 

bildstöd, lågaffektivt bemötande, olika samtalsformer och kommunikativa 

lärmiljöer 

 Alla i arbetslaget bidrar till barnens lärande vid rutinsituationerna och i olika 

leksituationer 

Förväntade effekter 

Att barnen blir medvetna att inte tro på allt i det digitala flödet och vågar ifrågasätta 

Att SKUA begreppet är befäst hos alla pedagoger och används dagligen i 

utbildningen 

Arbetslaget bidrar till lärande vid rutinsituationer och i olika leksituationer 



Barns inflytande 
Barns inflytande har de senaste åren varit ett uppmärksammat utvecklingsområde i 

vårt område. Utvecklingsarbetet har lett till högre måluppfyllelse inom detta 

målområde än tidigare. Efter att ha haft blicken riktad mot vilket inflytande barnen 

har i den dagliga utbildningen kan en förändring ses. Vi strävar efter att erbjuda en 

utbildning där barns inflytande och delaktighet är grunden i utbildningen. I vårt 

demokratiska samhälle är det viktigt att barnen ges rika tillfällen att erfara och förstå 

att de kan påverka innehållet i förskolan.   

Pedagogernas förhållningssätt att lyssna in barnen och ge dem utrymme att påverka 

sin dag har utvecklats det senaste åren. Barnens intressen och tankar tas till vara 

genom att de utformar miljön, erbjuder material och innehållet i utbildningen utifrån 

barnens behov och intressen. Barnen har inflytande i både i planerad undervisning 

och under barninitierad tid. Genom att pedagogerna visar lyhördhet för barnens 

intressen och utforskande så blir allas röst hörd.   

I utbildningen ser vi att barnen har utvecklat sin förmåga att ta ansvar för sina egna 

handlingar och för förskolan miljö. Barnens tankar och idéer är utgångspunkten i hela 

utbildningen. Dagligen ges barnen möjlighet att uttrycka tankar och åsikter samt att 

de är delaktiga i beslutsfattande. Vi ser att över tid ges barnen ökat ansvar och de 

deltar aktivt i olika beslutsfattanden. De äldsta barnen uttrycker att de kan påverka 

innehållet i utbildningen samt att de har möjlighet att påverka sin situation.  

I Erasmus + projektet med jobbskuggning i fyra olika förskolor i tre länder (Finland, Island 

och Italien) undersökte vi barns delaktighet och inflytande. I jämförelse med dessa 

ställen kan vi generellt se att vi erbjuder en utbildning där barnen har reellt inflytande 

över arbetssätt och innehåll. I vår utbildning är barnen med i beslutsprocesser och 

påverkar sin vardag i större utsträckning än i de jämförande ställena. Däremot så har 

vi att lära och inspireras av ett av ställena där barnen (även vårdnadshavare och 

samhälle) gavs större inflytande än vad vi erbjuder i vår utbildning i dag. 

 På lång sikt vill vi att barnen ska förstå att de är viktiga i samhället där de har inflytande 

och att de kan påverka sin situation både i det lilla och det stora. 

Frågan om vad inflytande är kan inte lämnas att vila utan behöver finnas på den 

dagliga agendan vi har dock inte satt specifika mål inom detta läroplansområde 

detta läsår utan fokus har lagts vid barnens delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

  



Förskola och hem 
Pedagogerna för dagligen samtal med vårdnadshavarna om barnets trivsel och 

utveckling. Förutom den dagliga kontakten mellan förskola och hem så 

kommuniceras det via föräldramöten, utvecklingssamtal, mejl, sms och blogg. 

Vårdnadshavarna erbjuds ett utvecklingssamtal där man i lugn och ro går igenom 

hur verksamheten möter barnet och utmanar till lust och lärande. Pedagogerna för 

kontinuerliga reflektioner kring varje barn så att underlaget är tolkat av flera 

pedagoger. Det finns ett gemensamt underlag att förhålla sig till som utgår från vad 

verksamheten erbjuder och utmanar. Hortlax och Bergsvikens områden använder sig 

av samma dokument och vi har i gemensamma träffar utformat underlagen och nu 

är de befästa. Det finns rutiner för när olika typer av samtal ska genomföras som 

inskolningssamtal, utvecklingssamtal och avslutningssamtal. Vi uppmanar alla att 

fråga oss om man har frågor eller funderingar. Föräldrarna har störst möjlighet att 

utöva sitt inflytande i den dagliga kontakten med förskolan och i de organiserade 

samtal som genomförs där. Där kan de utöva sitt inflytande och inte bara ta del av 

vad som redan gjorts. I samband med utvecklingssamtal eller liknande samtal får 

föräldrarna strukturerade frågor om deras syn på verksamheten. 

Vi samarbetar ofta med hemmet kring våra projekt för att öka delaktigheten och 

inflytandet för vårdnadshavarna, t.ex. får någon sak eller mjukdjur följa med hem 

och fotas för att sedan jobbas vidare med i verksamheten. Vårdnadshavarnas 

delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet är ett av läsårets mål och kommer att 

synliggöras ytterligare.  

Vårdnadshavare och barn inbjuds till verksamhetsmingel på hösten och alla nya 

vårdnadshavare på småbarns får ett möte utan barn där man introducerar vad 

förskolan är och vad vi gör samt svarar på alla tankar och funderingar man kan ha 

som nya föräldrar till vår utbildning. Till dessa möten inbjuds även andra intresserade 

vårdnadshavare. Varje avdelning/enhet har egna traditioner när det gäller andra 

typer av samverkan. Variationen på innehåll under förra läsårets möten med 

föräldrar, har gjort att fler föräldrar än tidigare år, deltagit. 

Via tempus får föräldrarna tidigt information eller möjlighet att lämna synpunkter vid 

vissa frågor. 

 

 

  



Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
Överlämnandessamtal har genomförts för alla barn som börjar förskoleklass hösten 

2019. Dokument för att undanröja sekretesshinder vid övergång till annan huvudman 

har upprättats och använts. Rutiner att följa har upprättats för att alla ska göra på 

samma sätt, spara och skicka rätt dokument till de olika verksamheterna. 
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Gemensamma överlämnandedokument fastslås 

Upprätta rutiner för överlämning mellan verksamheterna och de olika 

huvudmännen 

Pedagogiska möten sker mellan de olika verksamhetsformerna 

Förväntade effekter 

Alla berörda pedagoger är trygga i och kan gången för överlämning. Alla vet vilka 

dokument som ska vars, hur de arkiveras och undertecknas. En ökad förståelse för 

respektive verksamhet finns och vi säkrar upp barnens rätt till sammanhang, kontinuitet 

och progression. 

Analys 

Överlämnandessamtal har genomförts för alla barn som börjar förskoleklass hösten 

2019. Dokument för att undanröja sekretesshinder vid övergång till annan huvudman 

har upprättats och använts. Rutiner att följa har upprättats för att alla ska göra på 

samma sätt, spara och skicka rätt dokument till de olika verksamheterna. 

. 

  



Uppföljning, utvärdering och utveckling  
Nu flyter det systematiska arbetet på under hela verksamhetsåret. Arbetslagen har 

blivit betydligt skickligare på att följa verksamheten löpande och att dra ihop sina 

lärdomar till ett systematiskt kvalitetsarbete. Fortfarande saknas dock en djupare kritisk 

granskning av vad verksamheten gjort för att erbjuda barnen möjlighet att utveckla 

sina förmågor. Oftast beskrivs det lyckade arbetet och mer sällan det som inte gått 

som tänkt, vilket oftast är det som utvecklar mest. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt 

och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera 

förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och 

lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras 

lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt 

inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om 

hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i 

verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten 

som intressant, rolig och meningsfull. 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla 

bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och 

undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för 

barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna 

av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av 

utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara 

delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 
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 Utveckla ett kritiskt granskande och utvecklande förhållningssätt 

Förväntade effekter 

Att arbetslagen och de enskilda pedagogerna skriver fram det man lyckats bra med 

likväl som det som gått mindre bra för att ta lärdom av båda delarna. 

Analys 

I SKA sätter pedagogerna ord på vad som har varit framgångsrikt och har modet att 

titta mer på djupet hur processer har gått för att hitta nya strategier. Pedagogerna 

skriver inte bortförklaringar ex om vikarier utan fokuserar på vad som händer i 

utbildningen. 
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 I det systematiska kvalitetsarbetet kommer det fram hur barnens behov, 

intressen, uppfattningar och åsikter har tagits tillvara. 

 I det systematiska kvalitetsarbetet kommer det fram hur vårdnadshavarna haft 

möjlighet till inflytande i utbildningen 



Förväntade effekter 

Pedagogerna är medvetna om vilka underlag som ligger tillgrund för att synliggöra 

barnens intressen, uppfattningar och åsikter. Underlaget kan bestå av pedagogiska 

dokumentationer, observationer, reflektionsprotokoll så att barnens röst blir hörd. 

En självklarhet råder för vårdnadshavarna att framföra sina åsikter och ha möjlighet till 

påverkan. 

  



Förskollärares ansvar i undervisningen 
Förskollärarnas ansvar för undervisningen är inget nytt men har genom gamla 

traditioner varit ett begrepp man undvikit för att istället prata om lärande. I och med 

den påbörjade processen med att lyfta ansvarsfrågan och undervisningsbegreppet 

börjar skillnader och likheter mellan begreppen lärande och undervisning bli tydligare 

och därigenom också varje professions ansvar i utbildningen. I Lpfö 18 tydliggörs 

förskolläraren pedagogiska ledarskap och särskilda ansvar för undervisningen.  Som 

en del i implementeringen av Lpfö 18 har lärande och undervisning börjat bearbetas 

och nu behöver vi borra ytterligare i detta. 

Undervisande lek definierar Melin (2013, sid 87) som att förskolläraren har en mening 

med samvaron och därmed styr och kontrollerar situationen i en viss riktning. 

Skolforskningsinstitutet (2018, sid XI) tar i sin översikt upp hur lyhördhet och 

responsivitet behöver genomsyra undervisningen. De skriver att ”Det är alltså 

angeläget att lyhördhet och responsivitet kännetecknar förskollärares handlingar 

och det gäller alla kategorier av handlingar och därmed samtliga delar av 

undervisningen, det vill säga då förskolläraren regisserar leken genom att planera 

och iordningställa, deltar i barnens lek, liksom observerar leken och reflekterar över 

det man observerar.” 

Christian Eidevald förtydligar i sin bok, Utbildning och undervisning i förskolan (2018), 

lekens betydelse och dess förstärkta plats i läroplanen. 
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 Förskollärarna bedriver planerad och spontan undervisning så att 

rutinsituationerna och olika leksituationer utvecklas till undervisningstillfällen 

Förväntade effekter 

Förskollärarna är medvetna och trygga med begreppet undervisning och använder 

hela dagen som undervisningstillfällen. 

Rektorns ansvar 
Rektor för förskolan har ett övergripande ansvar för kvalitén på förskoleenheten och 

ett särskilt ansvar för bland annat att förskollärare ges förutsättningar att ansvara för 

undervisningen. Som ett led i detta, förutom att stötta processen med att stärka 

undervisningsuppdraget, kommer rektorerna för Bergsvikens och Hortlax 

förskoleområden att genomföra ett aktionsforskningsprojekt, ”Undervisning i förskolan 

och förskollärares ansvar- En aktionsforskningsstudie kring rektors pedagogiska 

ledarskap och stödjande insatser ” 

I detta aktionsforskningsprojekt vill rektorerna utveckla och få fördjupad kunskap om 

rektors arbete med att leda och stödja förskollärare i processen med att förstå och 

hitta sätt att omsätta undervisningsbegreppet i förskolans pedagogiska arbete. 



Hinder  

Generellt genom alla läroplansområden ligger den gamla kulturen av att alla gör allt. 

Det innebär att vi måste röra om där vilket måste göras med varsamhet då det lätt 

sammankopplas med individens betydelse. Detta arbete är påbörjat sedan tidigare 

av alla förskolechefer men det är fortfarande steg att ta och om inte alla fullföljer 

stegen kommer konflikter att uppstå och utvecklingen försenas. Processen med att 

bena i undervisning och lärande som är beslutad i den nya läroplanen är ett 

hjälpmedel men då måste begreppen undervisning och lärande tydliggöras.  Till hjälp 

i den lokala processen borde den även föras på huvudmannanivå mellan förvaltning 

och fackliga organisationer så vi har en samsyn mellan leden. 
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