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Kvalitetsredovisning Långbro förskolor 2017 

Sammanfattande analys  
Ledningsgruppen bedömer att alla våra tre förskolor i enheten: Baltazar, Muminstu-

gan och Snöripan uppfyller samtliga enhetsmål för 2017. 

Arbetslagens självvärderingar i kvalitetsindikatorn visar på 3,4 och vårt eget årsmål 

och KF:s ligger på 3,8. Baltazars ligger på 3,9 och har höjt sig i förhållande till de 

andra förskolorna. Det innebär att likvärdigheten mellan förskolorna i enheten har 

minskat. Det är två kriterier i kvalitetsindikatorn inom alla områden där Snöripan och 

Muminstugans pedagoger anser att de inte uppfyller nivå 4. De bedömer att multi-

media, informations- och kommunikationsteknologi inte är tillgängligt för barnen 

eller används aktivt i deras läroprocesser. De anser att det saknas pedagogiska doku-

mentationer som till viss del bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet.  

Vår analys är att pedagogerna har varit för kritiska i sin självbedömning gällande 

multimedia, informations- och kommunikationsteknologi. Vi kan se en otroligt stor 

utveckling hos pedagogerna i deras arbete tillsammans med barnen när de har inte-

grerat lärplattan i det dagliga arbetet. När de kopplar ihop flera olika digitala verktyg 

har arbetet blivit mycket mer mångfacetterat. De har använt lärplattan som ett krea-

tivt verktyg och kommunikativt språk genom att skapa filmer som de sedan reflekte-

rat och diskuterat med barnen. Via projicering av foton, filmer eller bilder på väggen 

har de skapat fantasifulla lärmiljöer. Barnen har fått dokumentera med hjälp av lär-

plattan och de har inspirerat barn och pedagoger och gett en ny dimension och djup i 

arbetet. 

När det gäller pedagogiska dokumentationer så håller ledningsgruppen med om att 

det är väldigt få arbetslag som har pedagogiska dokumentationer som till viss del 

bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet. I arbetslagens analyser över resultat av 

enhetens mål beskrivs det väldigt lite om vad barnen utvecklat eller lärt sig. Beskriv-

ningarna vilar mer på vad pedagogerna ser att barnen gör och då mestadels fokus på 

den sociala faktorn. Detta är något som bekräftas av forskning att det är barns social 

och språkliga färdigheter som framträder i dokumentationer i förskolan (Johansson, 

2016). Mest saknas individuella dokumentationer av barnens utveckling och lärande. 

Det blir därför ett av enhetens utvecklingsområden att arbeta med i bl.a. nätverken, 

hur vi kan bli bättre på att utläsa och dokumentera barns individuella utveckling och 

lärande och samtidigt understödja ett lärandeklimat som främjar samarbetsövningar. 

Utbildningsförvaltningen som besökte oss under våren gjorde en lägesbeskrivning av 

vår verksamhet. De såg att det finns en medvetenhet hos förskollärarna om att skapa 

förutsättningar för lärande, med hög grad av barns inflytande och där leken används 

för att främja barns utveckling och lärande. Men de såg att pedagogerna bör utveckla 
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hur en analys av resultatet leder till en bedömning av måluppfyllelsen gentemot läro-

planen (våra enhetsmål).  

I förskoleundersökningen 2017 visar Långbro förskolor på fantastiskt fina resultat 

med en andel nöjda vårdnadshavare på 96% jämfört med KF:s årsmål på 87%. 2016 

var andelen nöjda vårdnadshavare i enheten 88%. I enheten har Snöripans vårdnads-

havares nöjdhet öka mest i hela Älvsjö från 73% 2016 till 92% 2017. Långbro för-

skolor ligger högst på alla indexområden i förskoleundersökningen i jämförelse med 

övriga kommunala förskolor i stadsdelen och likvärdigheten har ökat inom alla om-

råden. 

Vi kan se en framgångsfaktor som vi tror har påverkat vårt resultat positivt. Det är  

det nya verktyget för uppföljning och planering; Processreflektionen som pedagoger-

na använder för det systematiska kvalitetsarbetet. Det har i sin tur påverkat en stor 

utveckling i det projekterande och processinriktade arbetssätt som utgår från barnens 

intressen och nyfikenhet. Arbetssättet har gett barnen möjligheter till större infly-

tande i verksamheten. Genom att pedagogerna har introducerat barnen i den pedago-

giska miljön och att materialet är tillgängligt för barnen kan de själva ta ansvar och 

bestämma vad de vill arbeta med. Barnen har på så sätt blivit mer självgående och 

mer lugna och harmoniska. I olika forum bl.a. i nätverken, har pedagogerna fått möj-

lighet att utveckla det projekterande arbetet och det kooperativa lärandet genom att 

delge varandra erfarenheter och lärdomar. Som en följd av fördjupningen i ett pro-

jekt- och processinriktat arbetssätt har den pedagogiska miljöns utveckling under 

åren blivit mer utmanande och främjar nu i högre grad ett utforskande med olika 

material och redskap på många olika sätt. Under våren har vi lagt till, att träna oss i 

att se och använda estetiken som en ny dimension i lärandet. Pedagogerna har fått 

använda sig av estetik när de iscensatt aktiviteter för barnen som vi sedan gemensamt 

reflekterat över i våra pedagogiska nätverk.  

Pedagogerna har uttryckt att processreflektionen, har motsvarat deras behov och ut-

vecklat och underlättat deras arbetsprocesser. Den har gjort dem uppmärksammade 

på nödvändigheten av komma förberedda med bilder och dokumentationer till den 

gemensamma reflektionen så att arbetslaget tillsammans får mer tid för att följa upp 

och analysera de lärprocesserna som barnen är inne i. Den synliggör även mer detal-

jerat barnens individuella lärande eftersom det alltid anges vilka barn som sagt och 

gjort vad. I processreflektionen ingår det även att vi mer kontinuerligt, ungefär var 

4:e vecka, följer upp och analyserar enhetsmålen. Alla avdelningar använder regel-

bundet processreflektionen på sin reflektionstid och efter att vi har lyft i våra nätverk 

hur den fungerat så har vi anpassat den utifrån vår organisation. Det tror vi kan ha 

påverkat att förskolorna närmat sig varandra vad det gäller likvärdigheten. Och vi 

hoppas och tror att verktyget kommer att utveckla dokumentationerna av det enskilda 

barnets lärande. 

Utbildningsförvaltningen gjorde bedömningen att enhetens sammansättning av led-

ningsgruppen, med 1-2 förskollärare som representerar varje förskola, innebär en hög 

grad av delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet och att de blir en länk mellan 

förskolechefen och verksamheten. De ansåg även att likvärdigheten inom enheten 

gagnas av att den pedagogiska ledaren stödjer arbetslagen i det pedagogiska arbetet. 
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Under året har den pedagogiska ledaren gått pedagogistautbildningen. Hon har då 

involverat ett arbetslag där de har fördjupat sig i det projekterande och processinrik-

tade arbetet tillsammans med barnen. 

I sammanfattningen/utvärderingen av vårt 2-års projekt om sagofiguren Gruffalon 

har arbetslagen beskrivit vilka lärdomar och vilken betydelse det projekteterande 

arbetssättet haft för att skapa engagemang, nyfikenhet och meningsfullhet för barnen. 

De beskriver bland annat betydelsen av att barngruppen får dela upp sig och arbeta 

och reflektera i mindre grupper och att den pedagogiska miljön är inspirerande och 

möjliggör ett projekterande och lärande under hela dagen. Därför är det viktigt för 

pedagogerna med planering och förberedelse inför en aktivitet, att inte ha för bråttom 

framåt utan att både barn och vuxna stannar upp och fördjupar sig i ämnet mer.  

Sammanfattningen av projektet har tidigarelagts under vårterminen för att ge möjlig-

het till mer tid för förberedelse och planering inför nästa projekt redan under vårter-

minen. Arbetslagen beskriver bl. annat att de behöver tid för att prata ihop sig grund-

ligare och lägga stor vikt vid att skriva ett tydligt syfte innan uppstart men också för 

att läsa in sig i ämnet och beställa material. Det projekterande arbetet kan då starta 

upp redan tidigt på höstterminen och de nytillkomna familjerna blir på så sätt intro-

ducerade i förskolornas arbetssätt direkt under inskolningen.  

KF indikatorn - Föräldrarnas nöjdhet i förskoleundersökningen avseende jag är 

som helhet nöjd med mitt barns förskola 

KF indikator 2015 2016 2017 

Baltazar 95% 98% 98% 

Muminstugan 95% 94% 100% 

Snöripan 87% 73% 92% 

Enhet 3 92% 88% 96% 

Stadsdelen 87% 86% 91% 

  

Webbkvalitetsindikatorn - pedagogernas samlade bedömning av förskolans 

förmåga att stödja barns lärande och utveckling.

  2015 2016 2017 
Årsmål 2017 

Baltazar 3,87 3 3,9 
 

Muminstugan 4 3,1 3,2 
 

Snöripan 3,4 3 3,1 
 

Enheten 3,76 3 3,4 
3,8 

Stadsdelen    
3,8 
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Strukturella förutsättningar och organisation 
 

 

Förutsättningar 

Långbro förskoleenhet består av tre förskolor: Muminstugan, Baltazar och Snöripan. 

Förskolorna har ett nära samarbete och är belägna på kort avstånd från varandra.  

Enheten Långbro förskolor Uppgifter från 2017-03-31 Uppgifter från 2017-08-31 

Antal barn 170 165 

Antal yngre barn 1-3 år 50 83 

Antal äldre barn 3-5 år 120 82 

Antal barn med annat modersmål 20 16 

Andel barn med anat modersmål 12% 10% 

Totalt antal anställda 29,84 31,26 

Antal förskollärare 8,95 9,37 

Andel förskollärare 30% 30% 

Antal pedagoger med annat modersmål 6 13 

Andel pedagoger med annat modersmål 20% 42% 

 

Förskolan Muminstugan ligger i utkanten av Långbro park och består av tre ål-

dersindelade avdelningar, Stinky är avdelningen för de yngsta barnen, Hemulen för 

mellanbarnen och Filifjonkan för de äldsta barnen. Muminstugans förskola har rym-

liga lokaler med stora fönster som ger mycket ljusinsläpp. Förskolan har två gårdar, 

en med sandlådor och klätterställning och den andra består av en stor äng. Gårdarna 

utmanar och inspirerar till lek och aktiviteter av skilda slag samt fantasi och rörelse.  

 

Förskolechef 

Muminstugan 

3 arbetslag 

Baltazar  

3 arbetslag 

Snöripan 

4 arbetslag 

Pedagogisk ledare Förskoleassistent 

Ledningsgrupp 
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Muminstugan Uppgifter från 2017-03-31 Uppgifter från 2017-08-31 

Antal barn 
52 52 

Antal yngre barn 1-3 år 
18 27 

Antal äldre barn 3-5 år 
34 25 

Antal barn med annat modersmål 
6 6 

Andel barn med annat modersmål 
11 % 11 % 

Totalt antal anställda 
9,09 9,89 

Antal förskollärare 
3,03 3,30 

Andel förskollärare 
33 % 33 % 

Antal pedagoger med annat modersmål 
2 4 

Andel pedagoger med annat modersmål  
22 % 40 % 

 

Förskolan Baltazar består av tre åldersindelade avdelningar. Avdelningen Ögat för 

de yngsta barnen, avdelningen Linsen för mellanbarnen och avdelningen Luppen för 

de äldsta barnen. Förskolan Baltazar har ljusa, fräscha lokaler och ligger i Långbro 

villaområde. Förskolans gård utmanar och stimulerar till lek, rörelse och fantasi ge-

nom att den består av en kuperad del med en liten skogs- och bergsknalle samt sand-

lådor och en klätterställning. 

 

Baltazar Uppgifter från 2017-03-31 Uppgifter från 2017-08-31 

Antal barn 
51 49 

Antal yngre barn 1-3 år 
8 20 

Antal äldre barn 3-5 år 
43 29 

Antal barn med annat modersmål 
6 4 

Andel barn med anat modersmål 
11 % 8 % 

Totalt antal anställda 
8,75 8,62 

Antal förskollärare 
2,92 2,87 

Andel förskollärare 
33 % 33 % 

Antal pedagoger med annat modersmål 
2 3 

Andel pedagoger med annat modersmål 
22% 34 % 
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Förskolan Snöripan består av fyra åldersindelade avdelningar. Avdelningen Knyttet för de yngsta 

barnen, avdelningen Tomten för mellanbarnen. De är placerade i varsin separat byggnad. I huvud-

byggnaden finns avdelningarna Älvan och Trollet för de äldsta barnen. Snöripans förskola har ljusa, 

rymliga lokaler och ligger i Herrängens villaområde och har nära till naturområden såsom skog, park 

och sjö. Förskolan har två gårdar, där finns sandlådor och klätterställningar samt kuperad terräng 

som inbjuder och stimulerar till lek, rörelse och fantasi. 

 

Snöripan Uppgifter från 2017-03-31 Uppgifter från 2017-08-31 

Antal barn 
67 64 

Antal yngre barn 1-3 år 
24 36 

Antal äldre barn 3-5 år 
43 28 

Antal barn med annat modersmål  
8 6 

Andel barn med annat modersmål 
12 % 9 % 

Totalt antal anställda 
12 12,75 

Antal förskollärare 
3,0 3,20 

Andel förskollärare 
25 % 25 % 

Antal pedagoger med annat modersmål 
2 2 

Andel pedagoger med annat modersmål 
 17 % 16 % 

 

Förskoleenhetens organisation 

Förskolechef: har det övergripande ansvaret för de tre förskolorna och för verksam-

hetens alla delar; systematiskt kvalitetsarbete, ekonomi, personal, arbetsmiljö och 

den pedagogiska verksamheten. Förskolechefen organiserar och leder i nära samar-

bete med den pedagogiska ledaren nätverk för all personal i enheten. 

Pedagogisk ledare/specialpedagog: ansvarar för att utveckla den pedagogiska verk-

samheten, det systematiska kvalitetsarbete och att handleda personal. Den pedago-

giska ledaren organiserar och leder, i nära samarbete med förskolechefen, nätverk för 

all personal i enheten. 

Förskoleassistent: ansvarar för personaladministration, schemaläggning, inköp och 

IT-frågor. 

Arbetslagsansvarig: alla arbetslag har en förskollärare som har ansvaret som arbets-

lagsansvarig. De har ett särskilt ansvar och uppdrag för respektive avdelning utifrån den 

reviderade läroplanen för förskolan. Arbetslagsansvariga träffas några gånger per år där 

de fördjupar sig inom olika områden som behöver utvecklas i enheten. Arbetet i grup-

pen leds av förskolechefen och den pedagogiska ledaren. 

Ledningsgrupp: består av förskolechef, pedagogisk ledare och en förskollärare från 

Muminstugan och 2 förskollärare vardera från Baltzars och Snöripans förskolor. 

Gruppen har till uppgift att ta fram utvärderings- och uppföljningsunderlag, gemen-

samma dokument samt att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Verksamhetsidé 
Enhetens förskolors verksamhetsidé  inspireras av grundtankarna och den pedago-

giska filosofin i Reggio Emilias förskolor i Italien. Filosofin betonar att barn är kom-

petenta, nyfikna och har en stor vilja att utforska sin omvärld för att lära, förstå och 

skapa mening i sin tillvaro. 

Pedagogerna inspirerar och bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor 

genom ett projekterande och processinriktat arbetssätt som utgår från barnens intres-

sen. De årslånga projekten utvecklas genom barnens aktiva inflytande och pedago-

gernas engagemang och väver på ett naturligt ämnesöverskridande sätt in läroplanens 

olika målområden. Projekt bygger på ett demokratiskt förhållningssätt där barn och 

vuxna har lika värde. Lärandet baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn 

som på att barnen lär av varandra. 

Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och bar-

nen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Arbetslagen använder pedago-

gisk dokumentation som ett arbetsverktyg för kontinuerlig uppföljning och utvärde-

ring av verksamheten. 

Pedagogiska ställningstaganden 

Vi vill att alla barn som går i våra förskolor ska ha rätt till en verksamhet med likvär-

dig kvalité! Vi vill erbjuda en verksamhet där alla barn får möjlighet till en god lä-

randemiljö. Det innebär att alla barn i förskolan ska ha en stimulerande lärandemiljö 

som ger barnen möjlighet att använda sina resurser och förmågor, oavsett social situ-

ation, livsvillkor och kulturella olikheter. För att kunna erbjuda barnen en likvärdig 

och hög kvalité har vi utarbetat gemensamma ställningstaganden för miljö och 

material samt teoretiska utgångspunkter för barns lärande. Enheten har även tagit 

gemensam ställning kring bemötandet av vårdnadshavare och barn så att de alla ska 

känna sig välkomna, känna trygghet och tillit. 

Enhetens matprofil 

Vi har en kock på varje förskola som lagar varierande, näringsrik, färgglad och 

smakrik mat från grunden. Till varje lunch serveras det olika sallader. Vi följer 

Livsmedelsverkets rekommendationer om bra och näringsriktig mat. Detta ger bar-

nen goda matvanor, matglädje och främjar deras hälsa. Vi följer stadens mål att ande-

len ekologiska, kravmärkta och nyckelhålsmärkta varor ska vara minst 40 %.  

Kvalitetsarbetet 
Kvalitetsarbetets genomförande 

Kommunfullmäktige skriver mål för verksamhetsområden i staden som sen stads-

delsnämnden bryter ned i nämndmål. Varje enhet formulerar sen egna mål och för-

väntade resultat utifrån varje område. Vi formulerar sedan i Verksamhetsplanen våra 

egna enhetsmål utifrån nämndmålen där vi även beskriver hur vi ska arbeta för att nå 

våra enhetsmål. I våra enhetsmål försöker vi täcka in flera perspektiv. Vi använder 

oss av formuleringar från; Läroplanen för förskolan, förskoleundersökningens fråge-

ställningar och Kvalitetsindikatorns kriterier. Vi tar även hänsyn till vad utvärdering 
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och analys av T2:an och Kvalitetsredovisningen ger för signaler om våra formulerade 

enhetsmål. Två gånger per år skriver enheten tertialrapporter till förvaltningen där vi 

prognostiserar måluppfyllelsen utifrån varje målområde. 

Varje arbetslag beskriver sen i ett lotusdiagram som ligger i processreflektionen hur 

de ska arbeta utifrån verksamhetsplanen. De arbetar sedan under hela läsåret regel-

bundet i en processreflektion. Det innebär att de varje vecka på sin reflektionstid går 

igenom dokumentationer som beskriver vad som intresserar barnen och vad de gör. 

Varje månad fördjupar de reflektionen genom att följa upp vilken utveckling och 

vilket lärande barnen har gjort kopplat till våra enhetsmål. Arbetslagen utvärderar 

sedan utifrån processreflektionen, de analyserar och formulerar resultat och utveckl-

ingsområden. Ledningsgruppen samlar in arbetslagens underlag och analyserar till-

sammans enhetens resultat till T2:an och arbetar utifrån det fram enhetens Kvalitets-

redovisning. 

I början av hösten 2017 har arbetslagen beskrivit lite mer utförligt i en projektplan 

hur de didaktiskt tänker kring projektarbetet med barnen och deras familjer - hur för-

beredelse, genomförande och uppföljning ska gå till och dokumenteras.  

På förskoleråden och föräldramöten har vi fört dialog kring vårt pedagogiska arbete. 

För att vårdnadshavare/föräldrar ska få en inblick i hur personalen arbetar med bar-

nen har flera avdelningar involverat vårdnadshavare/föräldrar i projektet på olika 

sätt. Vårdnadshavarna/föräldrarna har fått uppgifter kopplade till barnens projekt, 

dels på föräldramötet men också att hemma dokumentera med bilder olika händelser 

eller aktiviteter. Projektet har i flera år sammanställts till en utställning. I år valde vi 

att visa barnens arbeten på respektive förskola dit vårdnadshavare, föräldrar, släkt 

och vänner blev inbjudna.  

Barnens delaktighet sker genom daglig kommunikation med personalen, genom pe-

dagogiska dokumentationer, i reflektionssamtal med personalen, intervjuer, barn-

råd/möten. 

Varje förskola har utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling, 

likabehandling. Planen är en dokumentation av det främjande, förbyggande och åt-

gärdande arbetet. Den beskriver vilket arbete som planeras och vilka rutiner som 

gäller samt hur barnen ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet. Per-

sonalen presenterar likabehandlingsplanen på föräldramötena på hösten. 

De barn som är i behov av särskilt stöd har erhållit detta genom verksamhetsstöd. I 

dialog med vårdnadshavare har handlingsplaner upprättats för att synliggöra persona-

lens arbetssätt med barnen. All personal på avdelningarna har varit delaktiga i arbe-

tet. Uppföljning av handlingsplanerna har skett kontinuerligt tillsammans med enhet-

ens specialpedagog och förskolechef. 

Föreläsningar, fortbildning och studiebesök har gjort att vi fått nya infallsvinklar och 

inspiration att utveckla vårt pedagogiska arbete och våra pedagogiska miljöer. Det är 

viktigt att de som gått på utbildningar, föreläsningar får möjlighet att delge sina kol-

legor på APT, nätverksträffar mm. 
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Gemensamma utvecklingsdagar och gemensamma arbetsplatsträffar bidrar till ett 

kooperativt lärande där vi använder varandras kunskaper samt skapar en vi-känsla. 

Ekonomiska uppföljningar har ägt rum månads-, tertials- och årsvis, av förskolechef 

tillsammans med ekonomiavdelningen. All personal har på APT-möten informerats 

om det ekonomiska läget på enheten. 

Dialogmöte sker en gång per år med ledningsgruppen, verksamhetsområdeschef och 

utvecklingssekreterare innan kvalitetsredovisningen fastställs. Vi har dialog och får 

feedback om Kvalitetsredovisningen. 

 

Forum i vårt kvalitetsarbete 

Pedagogiska nätverk: är ett nätverk för förskollärare och barnskötare. Nätverks-

grupperna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, fördjupa och utveckla vårt 

arbete. Nätverken leds av förskolechefen och den pedagogiska ledaren.   

Arbetsplatsträffar: är ett forum för dialog mellan personal och ledning för att ge-

mensamt arbeta med olika rutiner och arbetsmiljöaspekterna som skall integreras i 

verksamheten. Träffarna skall också ge förutsättningar för utveckling liksom till ökat 

självbestämmande och ansvarstagande för alla anställda. 

Pedagogiskt kvällsmöte: är ett forum för dialog mellan pedagoger och ledning för 

gemensam reflektion, planering och uppföljning av den pedagogiska verksamheten. 

Samverkansgrupp: är ett forum för dialog mellan förskolechef och fackliga repre-

sentanter från olika fackförbund. Samverkan skall öka de anställdas möjlighet till 

delaktighet och understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten. Samverkan 

förutsätter en dialog mellan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare 

om verksamheten, måluppfyllelse och resurser. 

Förskoleråd: är två gånger per termin på respektive förskola. Här träffas förskole-

chef, pedagogisk ledare, en personal från varje avdelning och vårdnadsha-

vare/föräldrar. Vårdnadshavare/föräldrar får möjligheter till att lyfta synpunkter och 

föra en dialog om verksamheten. De får en fördjupad information och insyn i olika 

delar av vår verksamhet och vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Föräldramöte: är två gånger per år, då bjuds vårdnadshavare/föräldrar in. Vård-

nadshavare/föräldrar får då möjlighet till information och insyn i olika delar i verk-

samheten.  

Utvecklingssamtal: alla vårdnadshavare/föräldrar och barn erbjuds utvecklingssam-

tal en gång per termin. 

Månadsbrev: varje månad skriver alla arbetslag ett brev till vårdnadsha-

vare/föräldrar kring verksamheten. 

Enhetsnytt: förskolechefen skriver enhetsnytt till vårdnadshavare av mer övergri-

pande karaktär kring organisation och förskolans verksamhet. 
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Enhetsmål: 

Långbro förskolors verksamheter är fria från diskriminering 

Förväntat resultat 

 Vårdnadshavarna upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter 

att utvecklas oberoende av kön, religion eller funktionsnedsättning. 

 Vårdnadshavarna upplever att personalen på förskolan bemöter dem på 

ett respektfullt sätt. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de har uppfyllt våra enhetsmål helt. 

 Vårdnadshavarna upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter 

att utvecklas oberoende av kön, religion eller funktionsnedsättning. 

Enligt förskoleundersökningen är vårdnadshavarna/föräldrarna 100% nöjda 

på två av förskolorna och på den tredje är 92 % nöjda vilket är väldigt högt. 

Pedagogerna har fått muntligt återkoppling och positiv bekräftelse på att 

vårdnadshavarna/föräldrarna är nöjda inom detta område. 

Andel nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende att barnen på 

förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörig-

het, religion eller funktionsnedsättning 

 
2015 2016 2017 

Baltazar 
92% 97% 92% 

Muminstugan 
100% 94% 100% 

Snöripan 
81% 94% 100% 

Enheten 
91% 95% 98% 

Stadsdelen 
92% 91% 93% 

 

 Vårdnadshavarna upplever att personalen på förskolan bemöter dem på 

ett respektfullt sätt. 

Enligt förskoleundersökningen ligger vårdnadshavarna/föräldrarnas nöjdhet 

på mellan 90-100 % vilket är högt. Vårdnadshavarna/föräldrarna har uttryckt 

muntligt och skriftligt att de är nöjda på förskolan med vårt bemötande samt 

att de känner sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Det spelar ingen 

roll vem som tar emot deras barn på morgonen, de känner sig trygga med alla 

pedagoger på förskolan. Vårdnadshavare/föräldrar har även skrivit till försko-

lechefen och berättat om hur nöjda de är med pedagogernas bemötande 
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Andel nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende att personalen 

på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 

  2015 2016 2017 

Baltazar 100% 98% 98% 

Muminstugan 100% 97% 100% 

Snöripan 98% 85% 90% 

Enheten 99% 93% 96% 

 

Normer och värden 

Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt utvecklar barnens förståelse för allas lika 

värde. 

Förväntat resultat 

 Barnen uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t ex utveckla 

sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). 

 Miljö och material är genom ett aktivt arbete genomtänkt utifrån de 

mänskliga rättigheterna och barnkonventionen på ett sätt som inklude-

rar alla barn. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de har uppfyllt våra enhetsmål helt. 

 Barnen uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla 

sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). 

Vi har utifrån Likabehandlingsplanen samtalat med barnen om hur vi tillsammans 

skall göra för att alla skall må bra på avdelningen. När det har uppstått konflikter och 

vi har återkopplat till det barnen tidigare har sagt, kan vi se och höra att barnen fått 

en djupare förståelse kring hur man bör vara mot varandra.,  

Barngruppen har en bättre sammanhållning, de visar empati, de tar hand om och 

hjälper varandra självmant. De pratar mer med varandra och kommer fram till lös-

ningar utan att fråga oss vuxna. De släpper in varandra i diskussioner, berättar för oss 

att de kan lösa konflikten själva utan vår hjälp. Vi hör att barnen använder ord från 

vårt arbete med barnkonventionen, såsom respekt, hänsyn, rättigheter och rätten att 

säga stopp.  

I vårt projektarbete går vi regelbundet till skogen och det kan vi se tydliga resultat av. 

Berget i skogen är en stor del av leken och utforskandet för barnen. Det har blivit 

något som barnen alltid återkommer till och där ser vi tydligt att barnen har utvecklat 
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samhörigheten, gruppkänslan och sina empatiska förmågor enormt mycket. De står i 

kö och led för att åka nedför berget och de som skall åka efter väntar tills kompisarna 

kommit ned och flyttat på sig. De hjälper varandra upp med hjälp av pinnar, bjuder in 

varandra till att vara delaktiga och visar respekt för varandra genom att lyssna när 

någon har hittat något spännande som de vill visa och även för djuren i skogen. 

Bland de yngre har vi skrivit trivselregler som barnen själva har gett förslag till och 

skapat en kompis-sol av reglerna. Barnen går ofta dit och visar och påpekar det vi har 

skrivit ned - de talar om för varandra vad vi har kommit överens om. När någon 

kompis behöver hjälp, till exempel om någon ramlar eller gör illa sig på gården 

kommer de ofta fram till någon pedagog och berättar. De är också måna om att hjälpa 

varandra vid påklädning, barnen är inte rädda att fråga varandra om hjälp. De kan 

uttrycka och säga: ”Jag kan visa dig, jag kan lära dig” om kompisen inte kan.  

Djuren i sagan om Gruffalon har varit bra att använda för att utveckla barnens em-

pati. De har tagit hand om djuren på olika sätt och haft dem hemma. Barnen har ut-

vecklat sin sociala förmåga samt utvecklat sin empati när de har tagit han om djuren 

och skapat en relation till dem. De har även skapat en djupare relation till varandra 

och detta kan vi se genom att de frågar ”hur gick det” om någon ramlat eller säger 

”Va kul att se dig” när kompisen kommer på morgonen. Vid maten pratar de om vilka 

som inte är på förskolan idag och om någon är sjuk så säger dom ”stackars kompi-

sen”. Barnen berättar för pedagogerna när någon är ledsen eller när någon gör något 

”tokigt”, de tar ansvar över sig själva och sina kamrater. 

Vårdnadshavarna/föräldrarna har gjorts delaktiga genom att vi bett om att få in enkla 

fraser och hur man räknar 1-10 på olika språk, barnen har då tillsammans spelat in 

detta till QR-koder. Barnen tagit till sig de olika språken och delgett varandra sina 

kunskaper samt inkluderat varandra. Vårdnadshavare/föräldrar har bekräftat på ut-

vecklingssamtal att barnen sätter ord på sina känslor och får en lättare vardag. 

 

Andelen nöjda vårdnadshavare avseende mitt barn uppmuntras till att utveckla 

sina sociala förmågor 

  2015 2016 2017 

Baltazar 93% 98% 95% 

Muminstugan 95% 91% 98% 

Snöripan 89% 85% 96% 

Enheten 92% 91% 96% 

Stadsdelen 90% 89% 91% 
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 Miljö och material är genom ett aktivt arbete genomtänkt utifrån de 

mänskliga rättigheterna och barnkonventionen på ett sätt som inklude-

rar alla barn. 

Genom ett aktivt arbete med att könsneutralisera byggmaterialet leker flickor och 

pojkar mer tillsammans i byggrummet. Vi ser att medvetna val av böcker har varit ett 

bra verktyg för att hitta likheter och olikheter och barnen jämför sin egen situation 

med andras. Vi ser att det har skapat en ökad förståelse hos barnen kring olika famil-

jekonstellationer, barnen leker t.ex. olika familjeförhållanden. Det finns lekar med 

både samkönade föräldrar och ensamstående föräldrar mm. Att dela sig i mindre 

grupper har resulterat i att barnen fått möjlighet att möte fler kompisar. Vi ser att bar-

nen väljer aktivitet före kompis med ”Öppet” material i våra olika miljöer och nya 

kompisrelationer har skapats. 

Barnen fick tillsammans lösa hur vi skulle göra med hyllorna i hallen då vi fick ett 

nytt barn i maj och det fattades en hylla. Barnen kom med olika lösningar och förslag 

och kunde sedan enas till att två barn skulle dela hylla. 

Webbkvalitetsindikaton - pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

erbjuda pedagogisk miljö och material, på en skala 1-5 

  2015 2016 2017 

Baltazar 3,67 3 4 

Muminstugan 4 3,3 3,3 

Snöripan 3,33 3 3,3 

Enheten 3,67 3,1 3,5 

Stadsdelen   3,5 3,5 

 

Index för normer och värden samt barns inflytande 

  2015 2016 2017 Årsmål 2017 

Baltazar 94% 97% 96%   

Muminstugan 97% 93% 99%   

Snöripan 91% 86% 95%   

Enheten 94% 92% 97% 90% 

Stadsdelen 91% 90% 92% 
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Bedömning och analys av normer och värden 

Vi anser att vi uppfyller våra enhetsmål under området normer och värden. 

I Webbkvalitetsindikatorn- pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att er-

bjuda pedagogisk miljö och material har pedagogerna i enheten i år skattat sig på 3,5 

mot 3,1 förra året. Baltazar och Snöripan har höjt sina resultat medan Muminstugan 

ligger kvar på samma resultat som förra året Skillnaderna mellan förskolornas resul-

tat har ökat vilket innebär att likvärdigheten har minskat. 

Alla pedagoger har arbetat med estetik och iscensättning vid skapande aktiviteter i 

den pedagogiska miljön. Vi tror att det kan ha påverkat det höjda resultatet i enheten 

men det borde ha gällt alla tre förskolorna, även Muminstugan.  

Det utvecklande arbetet med att använda projektorer kopplat till lärplattor har inspi-

rerat barn och pedagoger och gett en ny dimension och djup i arbetet på avdelningar-

na. Vi har även reviderat och gått igenom våra ställningstagande kring miljö och 

material på nytt vilket har gjort att det har aktualiserats igen. 

Index på normer och värden i förskoleundersökningen har ökat på två av tre försko-

lor. Vårt årsmål har vi lagt på 90% och resultatet visar nu på 97 % nöjda vårdnadsha-

vare i förhållande till Älvsjös förskolor som ligger på 92 %. Mellan högsta och lägsta 

resultat i år under normer och värden skiljer det sig 4 procentenheter mellan försko-

lorna och förra året var skillnaden 11 procentenheter. Likvärdigheten mellan försko-

lorna har ökat. 

Vårdnadshavarna är nöjda med Långbro förskolors arbetssätt om allas lika värde. En 

hög andel vårdnadshavare anser att förskolornas verksamhet är fria från diskrimine-

ring. Andelen svarande vårdnadshavare har i år ökat på alla tre förskolor i enheten. 

Den förskolan där nöjdheten har ökat mest, där har även svarsfrekvensen ökat mest. 

Vi ligger fortfarande på väldigt höga resultat på alla frågor kring normer och värden.  

I index för förskoleundersökningen avseende normer och värden har vi högst andel 

nöjda vårdnadshavare i Älvsjö. Vi tror att vårt arbete med Likabehandlingsplanen 

under flera år har gjort att den blivit mer förankrad och blivit ett verktyg i vardagen. 

Pedagogernas förståelse har ökat eftersom vi i flera år har genomfört ett fördjup-

ningsarbete på APT och det syns i barngruppen och har därmed påverkat vårdnads-

havarna. Pedagogerna har läst in sig på artiklarna i Barnkonventionen och pratat om 

det på möten för vårdnadshavare. En del arbetslag har även haft gruppdiskussioner 



 
 

 
SID 15 (39) 

 

på föräldramötet kring barnkonventionen. Arbetet med Barnkonventionen och Lika-

behandling har stärkt pedagogerna att kunna formulera sig i mötet med vårdnadsha-

varna och föräldrarna.  

Projektet med Gruffalon har haft en stor betydelse för de demokratiska värderingarna 

i verksamheten som vi ser har påverkat resultatet. Även deras arbete med hur de har 

fört samtal kring etiska dilemman med barnen genom små figurer som har besjälats. 

Djuren har fått egna personligheter och är en viktig del av verksamheten på avdel-

ningen. 

 

Utveckling och lärande 

Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt utvecklar barnens lust och nyfikenhet att ut-

forska matematik. 

Förväntat resultat 

 Barnens intresse och förståelse för matematik utvecklas där de får möj-

lighet att individuellt och tillsammans med andra förstå, lösa problem 

och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller våra enhetsmål helt. 

 Barnens intresse och förståelse för matematik utvecklas där de får möj-

lighet att individuellt och tillsammans med andra förstå, lösa problem 

och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande. 

Barnen har utvecklat ett stort intresse för spel och pussel. Genom att de fått intro-

duktion i olika spel ser och hör vi hur barnen själva kan spela och räkna och tänka 

logiskt i de olika spelen. De klarar av svårare spel t.ex. den Försvunna diamanten där 

de själva kan sköta banken. Barnen pratar om olika mattefrågeställningar och ber om 

olika problem som de enskilt eller tillsammans löser bl.a. har de efterfrågat sudoku 

som de har hjälpt och lärt sig av varandra. De uppskattar och visar stort intresse för 

mattekort, mattesagor och andra mattekluringar, exempelvis - är man äldre för att 

man är längre? Jämför storlekar på djuren, förstorar och förminskar i lärplattan.  

Barnen räknar antalet saker i olika situationer i verksamheten, ex hur många pennor 

som de ska ha och vilka färger de behöver när de ritar. Hur många saker de har 

plockat undan på gården. De sorterar och kategoriserar material vid städning. 

De har visat på ett stort intresse kring mösteruppmärksammat detta på kläder och på 

Gruffalodjuren och vi hör t.ex. ”-Prickigt, randigt!” och ”-Den är grön”. Mönster är 

även intressant när barnen skapar halsband och arbetar vid ljusbordet och med lär-

plattan.  
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Barnen vill veta mer om olika symboler och benämner geometriska former som de 

hittat i vår miljö t.ex. oval, rektangel och oktogon. De gör långa remsor av Plus-plus 

över hela rummet och lägger sig ner på golvet och mäter sig mot remsorna. De mäter 

djuren från sagan och kroppen med klossar. De använder sig av linjaler, skriver av 

siffror, pratar med varandra och inspirerar varandra. Använder och förstår 10-tal i 

olika situationer. Flera barn har kunskap om skillnaden mellan mil och km, de vet att 

en mil är 10 km. De har lärt sig att titta på foton och bygga likadant med symmetri 

och skapa utifrån instruktioner. Barnen ritar av sitt bygge och omsätter byggets ka-

raktär och egenskaper på ett papper. 

Barnen har lärt sig vad spår och avtryck är och hur gör man spår på olika sätt i bl.a. 

snö, lera, sandlåda och måleri. Gällande problemlösning och logiskt tänkande har 

barnen i skogen själva utformat taktiker för att hjälpa sina kompisar upp för berget 

genom att använda sig utav pinnar som kompisen får hålla i. 

Bland de yngre barnen sjunger de räkneramsor, pratar om antal figurer i boken, stap-

lar och räknar klossar, de undersöker sin kropp i förhållande till sin miljö, får jag 

plats i lådan eller på stubben? De blandar färger och jämför med varandra. De funde-

rar över vart djuren i boken kan få plats och bo ex. i hål i marken eller i hålet i trädet. 

De undersöker även vart djuren får fysiskt plats ex, under hyllor, i stubbar och i rör 

både utomhus och inomhus. 

Andelen nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende mitt barn-

uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande  

  2015 2016 2017 

Baltazar 95% 92% 93% 

Muminstugan 83% 88% 95% 

Snöripan 77% 66% 82% 

Enheten 85% 82% 89% 

Stadsdelen 83% 83% 85% 

 

Webbkvalitetsindikatorn – pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

stödja barns matematiska utveckling, på en skala 1-5  

  2015 2016 2017 

Baltazar 3,67 3 4 

Muminstugan 4,33 3 3 

Snöripan 3,33 3 3 

Enheten 3,78 3 3,3 

Stadsdelen   3,3 3,4 
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Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt utvecklar barnens lust och nyfikenhet att ut-

forska naturvetenskap och teknik. 

Förväntat resultat 

 Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i natu-

ren liksom sitt kunnande om växter och djur. 

 Barnens intresse utvecklas för hur enkel teknik i vardagen fungerar. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyllt våra enhetsmål helt. 

 Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i natu-

ren liksom sitt kunnande om växter och djur. 

Barnen har genom projektet: Sagan om Gruffalon lärt sig mycket faktakunskaper om 

de olika djuren i sagan. Bl.a. vad de äter, hur de äter, hur de rör sig, hur de ser ut. 

Barnen är intresserade av fåglarna i skogen, de har diskuterat hur de olika fåglarna 

låter, ”hackspetten darrar”, och tittar i böcker för att jämföra med de fåglar som 

finns i skogen.  Flera har lärt sig vad olika fåglar heter, tex uggla, talgoxe, koltrast 

och duva. De har lärt sig hur ugglan och duvan låter och härmar dem i skogen. Vi har 

hittat fågelbon och barnen har undrat vem som bor i dem. 

Barnen är också intresserade av djur och småkryp särskilt myror. De vet var myrorna 

bor i vår skog utanför förskolan och springer dit. Barnen pratar även om knoppar och 

blad på träd och buskar. 

Vi kan se att det är fler och fler barn som uppskattar att gå till skogen och har utveck-

lat en större förståelse för och kunnande om naturen och djuren. De är rädda om na-

turen och de har kunskap om hur man ska agera när man är i skogen, inte ta sönder 

grenar till exempel. Vi hör hur barnen har förståelse kring Allemansrätten och Hitta 

Vilse då barnen i samtal och i lek använder sin kunskap. När vi är i skogen plockar de 

upp skräp och uppmärksammar varandras beteende gentemot naturen. På gården tar 

barnen hand om småkryp och vill gärna bygga bo åt dem. De är försiktiga med dem 

och blir arga om någon skadar djur eller insekter.  

Genom odling har barnen förstått att det händer något om man stoppar i en grönsak, 

ett frö eller ekollon i jorden. ”-Vi planterar!” Barnen har även planterat jordgubbar 

och dill och de är väldigt måna om att vattna och hålla koll på om det vuxit något 

samt påtalar detta för oss vuxna. På avdelningen finns en köttätande växt som barnen 

har pratat om väldigt mycket, vad den äter osv. När vi hittade en död fluga på avdel-

ningen berättade barnen för en pedagog att man skall lägga den hos den köttätande 

växten så att den kan äta upp flugan. Barnen visar ett stort intresse för frön som Lil-

lugglan skickat från olika platser på sin resa jorden runt. Barnen har nu kunskap om 

hur fröna gror och växer. Barnen har velat lämna frukt till djuren i skogen för att de 

ska få mat. 

Barnen kan mycket om återvinning, vad olika material är gjort av. På skräpplockar-

dagen visade det jättestort engagemang och intresse för att hjälpa naturen. De var så 
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stolta ”Jag hade jättemycket i min påse!” Då vi tömmer avdelningens källsortering 

vill barnen gärna hjälpa till. Vi tror att då vi peppat och lyft barnen mycket kring 

detta har de utvecklat intresse och kunskap och en medvetenhet. Barnen har blivit 

medvetna om att matrester/fruktskal ska placeras i ”gröna hinken” som sedan slängs i 

ett separat kärl i soprummet. Barnen har en förståelse för att vi tar hand om och åter-

vinner matrester, papper och förpackningar. De frågar vart de ska kasta sina matrester 

om inte den gröna hinken står framme. De samtalar om bilddokumentationerna kring 

vart deras matavfall tar vägen, att det hämtas av sopbilen för att sedan åka till en bio-

gasanläggning och sedan blir drivmedel åt bl.a. bussar.  

 

 

Andelen nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende mitt barn 

uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen 

  2015 2016 2017 

Baltazar 95% 98% 93% 

Muminstugan 79% 85% 95% 

Snöripan 87% 68% 92% 

Enheten 88% 83% 93% 

Stadsdelen   88 % 85 % 88 % 

 

 Barnens intresse utvecklas för hur enkel teknik i vardagen fungerar 

Det finns ett stort intresse för teknik i olika former, bl.a. kulbanan, nya uteredskap 

som kräver teknik och motorik. Barnen bygger bilbanor och använder lutande klossar 

för att få dem att gå fortare. De rullar även bilar i kanan och jämför vilken som åker 

fortast. Energiagenternas arbete genomsyrar vår vardag och vårdnadshavare påtalar 

vad barnen visar att de har lärt sig när de är hemma. Energiagenterna – en upplevel-

sebaserad metod som syftar till att femåringarna i förskolan, tillsammans med sina 

pedagoger och med stöd från dramapedagoger, utforskar energisparande beteende.   

Vi ser en utveckling och glädje i när barnen blandar natur och teknik i sitt skapande i 

projektet. Barnen har blivit inspirerade av nytt material och bygger på olika sätt och 

provar sig fram. De har utvecklat sitt sätt att bygga med detaljer och de berättar vad 

de har byggt, de har en tanke bakom innan de bygger. De använder konstruktionerna 

i rolleken, med små gubbar o.s.v. Barnen kan olika tekniker inom skapande, klippa, 

klistra, måla, bygga hus av mjölkkartonger med tapetklister. Vi kan se att de känner 
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igen materialet och har kunskap om olika lim. De vet hur man gör när man använder 

vattenfärger, mängden vatten och färg. De blandar färger och har kunskap om vilka 

färger som blir. Bygget har förändrats och utvecklats när vi tillsatta lampor och lär-

plattan.  Fler av barnen väljer nu byggrummet. 

Barnen har utvecklat ett stort intresse för att arbeta med lärplattan kopplat till projek-

torn. De har utvecklat förståelse för hur lärplattan fungerar och hur de kan använda 

den. De har använt lärplattan när de dokumenterat sin favoritplats i skogen. De har 

även filmat och fotograferat andra saker som de tycker är intressanta i skogen. De har 

skapat egna filmer och gjort egna berättelser som de har skapat i iMovie. 

De har utvecklat ett intresse för QR koder, de hittar koder överallt och tar med sig 

koder till förskolan. De efterfrågar lärplattan till att själva kunna scanna koder och ta 

bilder på saker de gjort mm. Barnen har lärt sig Frösången och sjungit in den på en 

QR kod.  

 

 

Webbkvalitetsindikatorn - pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

stödja barns naturvetenskapliga och tekniska utveckling, på en skala 1-5 

  2015 2016 2017 

Baltazar 4 3 3,7 

Muminstugan 3,67 3 3 

Snöripan 3,33 3 3 

Enheten 3,67 3 3,2 

Stadsdelen   3,4 3,5 
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Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt utvecklar barnens språk- och kommunikations-

förmåga. 

Förväntat resultat 

 Språk och kommunikation samt läs- och skrivutveckling utmanas med-

vetet utifrån barnens intressen och förmågor och utgår från olika språk-

genrer. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyllt våra enhetsmål helt. 

 Språk och kommunikation samt läs- och skrivutveckling utmanas med-

vetet utifrån barnens intressen och förmågor och utgår från olika språk-

genrer. 

Barnens språk har utvecklats oerhört mycket och vi hör nya ord och begrepp varje 

dag. De upprepar ofta det vi säger och kan mer och mer formulera längre meningar. 

Genom vårt projektarbete med Gruffalon hör vi i barnens lek och skapande att de lärt 

sig mycket ord och begrepp kring Gruffalodjuren och skogsmaterial. 

Barnen uttrycker sina tankar och teorier i olika skapande material de använder sig av 

både fantasi och verklighet. Barnen kan berätta, beskriva och återberätta saker de 

varit med om. De har i sina grupper fått skriva och diskutera fakta om djuren från 

Gruffalon boken och därefter har vi sett att de blivit mer intresserade för fakta.  

Vi har arbetat med att dramatisera konfliktsituationer och barnen har då aktivt disku-

terat händelsen och problemlösning. Barnen har fått redovisa kring när gruffalon-

figurerna följt med dem hem. De har då fått träna på att berätta och reflektera.  

Barnen berättar sagor för varandra på sitt sätt utifrån sin talförmåga. De äldre barnen 

”läser” för de yngre eller läser för Gruffalon-figurerna. Barnen kan argumentera för 

sin åsikt, de rimmar kring vardagliga saker.  

Barnen visar ett stort intresse för att skriva och läsa. De sitter ofta vid ritbordet och 

skriver av ord, ber oss om hjälp om hur ord stavas och hjälper varandra med ord. 

Några har lärt sig vilken bokstav de börjar på, många kan skriva hela sitt namn och 

en del har knäckt läskoden. Vårdnadshavare har berättat att barnen plötsligt skrivit 

sina namn hemma, och att de även kan skriva kompisarnas namn. De läser på t.ex. 

mjölkpaketen, spelbeskrivningar och andar texter i miljön. Barnen lär sig av 

varandra. Intresset och förståelsen för böcker och deras innehåll har ökat. Barnen 

berättar vad böckerna handlar om.  

Vi kan se ett resultat i form av att barnen har tagit till sig böcker på ett annat sätt utan 

avbrott och de har orkat lyssna längre stunder när vi har visat böcker i storbild med 

hjälp av lärplatta och projektor.  
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Andelen nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende mitt barn 

uppmuntras i att utveckla sitt språk 

  2015 2016 2017 

Baltazar 100% 95% 98% 

Muminstugan 92% 88% 95% 

Snöripan 87% 76% 88% 

Enheten 93% 86% 93% 

Stadsdelen 83 % 83 % 85 % 

Webbkvalitetsindikatorn – pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

stödja barns språkliga och kommunikativa utveckling, på en skala 1-5 

  2015 2016 2017 

Baltazar 4 3 3,7 

Muminstugan 4 3 3,3 

Snöripan 3,33 3 3 

Enheten 3,78 3 3,3 

Stadsdelen   3,3 3,5 

 

Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt erbjuder kultur och utvecklar barnens eget 

skapande. 

Förväntat resultat 

 Barnen ges möjlighet att få uppleva, skapa och utöva kultur i och utanför för-

skolan. 

 Barnen uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i 

olika former. 
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Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller våra enhetsmål helt. 

 

 Barnen ges möjlighet att få uppleva, skapa och utöva kultur i och utan-

för förskolan. 

I projektet är barnen kulturskapare när de t.ex. målar, arbetar med lera, ritar eller 

dansar. Barnen har skapat egna berättelser med hjälp av lärplattan, de har skapat egna 

rollfigurer och handlingen tillsammans och sedan spelat in detta. De har blivit själv-

gående i alla skapande områden. Projektorn har varit ett bra hjälpmedel för det sinn-

liga och att få uppleva skogen med fågelkvitter inne på förskolan. De har skapat egna 

berättelser där de använt sig av sina egna urklippta bilder. 

Våra egna teatrar har varit uppskattade av barnen och på ett mycket tryggt och enkelt 

sätt utövat kultur. 

Efter vårt uppskattade museibesök visade barnen ett mycket större intresse för djur. 

Ett teaterbesök inspirerade barnen till att själva bjuda in till olika teaterföreställning-

ar. Vi har tillsammans dramatiserat sagan med tredimensionellt material ”Alla får åka 

med” av Anna-Clara Tidholm. Barnen har varit huvudrollsinnehavare. 

Barngruppen har ett stort intresse för att läsa böcker och efterfrågar biblioteksbesök. 

Biblioteksvärdarna har hög status och får uppdrag av sina kamrater att låna böcker 

som de vill ha. Energiagenterna gav oss en otrolig upplevelse som lever kvar. Barnen 

pratar dagligen om El Boven och Agent Ström. Till vårfesten valde barnen att sjunga 

Energiagenternas sång. 

Vårdnadshavare och barn har uttryckt uppskattning kring våra egna traditioner på 

förskolan; höstfest, påsk, jul, baklängesdagen, förskolans dag m.fl.  Vi fick positiv 

respons från projektutställningen/vårfest – att det var fint ordnat och roligt att se vad 

vi gjort under året. 
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Andelen nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende mitt barns 

möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför för-

skolan

  2015 2016 2017 

Baltazar 68% 71% 86% 

Muminstugan 26% 56% 73% 

Snöripan 14% 22% 78% 

Enheten 36% 50% 79% 

Stadsdelen 60% 63% 68% 

 

 Barnen uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka 

sig i olika former. 

Miljön är tillgänglig och tillåtande för barnen, vilket gör att de ständigt använder sig 

av olika skapande material dagligen. Vi utmanar barnen att rita av sina egna byggen 

eller naturmaterial som de hittat och uppmuntrar dem till att visa och hjälpa varandra 

hur de gjorde. Barnen har utvecklat sin måleriteknik. Förra hösten målade de med 

hela armen men nu håller de stadigt i penseln och målar små detaljer. De blandar 

själva färger och upptäcker nya nyanser samt delger varandra detta. De yngre barnen 

har fått prova på olika målningstekniker och kan måla när de vill. 

Barnen har lärt sig mycket i lera. De kan forma och handskas med leran bättre nu än 

från början. Många barn har lärt sig att klippa, klistra och tejpa genom att de fått öva 

flera gånger. 

Barnen väljer ofta att spela instrument och de har lärt sig spela fort och sakta och 

med ena handen spela som regn och blåst. 

Barnen har fått kunskaper om hur man använder lärplattan och då lärplattan finns 

tillgänglig i miljön hos barnen kan många av barnen kan fotografera, spela in röster 

och använda olika appar. 
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Andelen nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende att mitt 

barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika 

former 

  2016 2017 

Baltazar 95% 95% 

Muminstugan 91% 100% 

Snöripan 63% 90% 

Enheten 83% 95% 

Stadsdelen 87% 90% 

 

Webbkvalitetsindikatorn - pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

erbjuda skapande verksamhet och olika uttrycksformer, på en skala 1-5 

  2015 2016 2017 

Baltazar 4 3 4 

Muminstugan 4 3 3,3 

Snöripan 3,67 3 3,3 

Enheten 3,89 3 3,5 

Stadsdelen   3,5 3,5 

 

Webbkvalitetsindikaton - pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

erbjuda pedagogisk miljö och material, på en skala 1-5 

  2015 2016 2017 

Baltazar 3,67 3 4 

Muminstugan 4 3,3 3,3 

Snöripan 3,33 3 3,3 

Enheten 3,67 3,1 3,5 

Stadsdelen   3,5 3,5 
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Enhetsmål: 

Långbro förskolors verksamhet är klimat- och miljöanpassad. 

Förväntat resultat 

 Alla tre förskolor i enheten är Grön Flagg certifierade. 

 Alla tre förskolor i enheten uppnår nivå 1 i Vägledning för kemikalie-

smart förskola. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller våra enhetsmål helt. 

 Alla tre förskolor i enheten är Grön Flagg certifierade.  

Alla tre förskolor har skickat in sina certifieringar varav en har fått sin certifiering. 

De yngsta barnen har lärt sig att man inte får skräpa ner i naturen. De uppmärksam-

mar att det finns skräp i skogen och vill att vi ska plocka upp det. Både yngre och 

äldre barn har plockat skräp och gått till återvinningen och källsorterat papper och 

plast. De äldre barnen vet varför de ska plocka upp skräp och berättar om att djuren 

kan äta det och bli sjuka eller göra sig illa. Barnen har gjort en informationsfilm om 

plastrensning. De vet vilka nummer på plasten som är bra eller dålig, bl.a. att nr 7 är 

dålig plast. De har lärt sina vårdnadshavare/föräldrar hur plasten ska rensas och om 

vilka som är godkända eller icke godkända plaster. De har även lärt sig att tyda sym-

bolerna och vet vart de ska sorteras. Barnens kunskaper om djur och natur har ökat. 

De vet att man inte ska skada växter och djur, att man ska vara varsam med naturen.  

Barnen har en förståelse för att vi tar hand om och återvinner matrester, papper och 

förpackningar. De frågar vart de ska kasta sina matrester om inte den gröna hinken 

står framme. De samtalar om bilddokumentationerna kring vart deras matavfall tar 

vägen, att det hämtas av sopbilen för att sedan åka till en biogasanläggning och sedan 

blir drivmedel åt bl.a. bussar. 

 Alla tre förskolor i enheten uppnår nivå 1 i Vägledning för kemikalie-

smart förskola. 

Vi återanvänder en del giftfria material i skapande och i bygg och konstruktion. Vi 

försöker hushålla med material genom att exempelvis klippa i använda papper. Alla 

avdelningar har egna återvinningskärl för plast och papper och barnen visar intresse 

för sortering och tycker det är roligt att lägga i rätt behållare. Vi har rensat bort 

material som är icke-leksaker och som innehåller skadliga ämnen. Alla barnen har på 

ett lekfullt sätt lärt sig att tvätta händerna för att minska exponeringen för skadliga 

kemikalier men också för att minska smittspridning. 

Alla våra inköp idag sker med en medvetenhet och ur ett kemikaliesmart perspektiv. 

Kockarna har rensat bort plast och annat som kan vara skadligt att tillaga livsmedel i. 

Vi har sett över våra inköp och undviker konserver. Vi har utvecklat arbetet med 

bättre kost och fokus på ekologiska livsmedel. Vegetarisk mat serveras minst en dag 

i veckan och all mat lagas från grunden. 
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Index utveckling och lärande i förskoleundersökningen 

  2015 2016 2017 Årsmål 2017 

Baltazar 91% 92% 94%   

Muminstugan 77% 83% 93%   

Snöripan 72% 61% 88%   

Enhet 3 80% 79% 92% 83% 

Stadsdelen 82% 82% 85% 
 

 

Ekologiska livsmedel 2015 2016 2017 Årsmål 2017 

Baltazar 28 % 39 % 37 %  

Muminstugan 43 % 36 % 42 %  

Snöripan 36 % 47 % 47 %  

Enheten 36 % 42 % 42,5 % 40 % 

 

Bedömning och analys av utveckling och lärande 

Vi anser att vi uppfyller våra enhetsmål under samtliga områden under utveckling 

och lärande.  

I Webbkvalitetsindikatorn - pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

stödja barns matematiska, naturvetenskapliga & tekniska, språkliga och kommunika-

tiva utveckling samt skapande har pedagogerna i enheten i år skattat sig lika eller 

något högre. Det är två kriterier i kvalitetsindikatorn under alla områden där pedago-

gerna gör bedömningen att de inte uppfyller nivå 4. De två kriterierna är: 

 Multimedia, informations- och kommunikationsteknologi är tillgängligt för 

barnen och används aktivt i olika skapande aktiviteter och barns lärprocesser.  

 Dokumentation av verksamhetens olika läroplansområden i kvalitetsindikatorn 

är underlag för diskussioner och blir till viss del en pedagogisk dokumentation. 

Den bidrar även till utvärderingen i det systematiska kvalitetsarbetet av hur det 
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pedagogiska arbetet inom de olika områdena kan utvecklas och i vilken mån det 

bidrar till att skapa förutsättningar för att uppfylla verksamhetens prioriterade 

mål. Barn och föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga i den processen.  

Baltazars pedagoger ligger något högre i sin bedömning än övriga förskolor. Mest 

nöjda är alla arbetslag med pedagogisk miljö och skapande. Det tror vi beror på att vi 

har arbetat med estetik, iscensättning och skapande aktiviteter i den pedagogiska 

miljön på nätverksträffarna under våren. Vi har även reviderat och gått igenom våra 

ställningstagande kring miljö och material på nytt vilket har gjort att det har aktuali-

serats igen. Ledningsgruppen anser att pedagogerna är kritiska i sin bedömning av 

sin verksamhet. Vi anser att fler arbetslag borde ha bedömt att de uppfyllde kriteriet; 

”Multimedia, informations- och kommunikationsteknologi är tillgängligt för barnen 

och används aktivt i olika skapande aktiviteter och barns lärprocesser.”                       

Vi ser en otroligt stor utveckling hos pedagogerna och i deras arbete tillsammans 

med barnen med multimedia, informations- och kommunikationsteknologi. Gällande 

digitalisering har projektorerna gjort stor skillnad i arbetet med lärplattorna och vi ser 

att de blivit ett verktyg som används tillsammans med barnen och i de pedagogiska 

miljöerna. Vi har gjort ett ställningstagande att barnen ska få vara producenter och att 

lärplattan ska vara ett komplement till vad hemmen erbjuder. Våra appar ska ha ett 

utforskande perspektiv med mer än bara en lösning på de problem barnen stöter på. 

De digitala verktygen ska användas som ett uttrycksverktyg och i ett undersökande 

syfte.   

Alla arbetslag har en lärplatta och en projektor som används dagligen tillsammans 

med barnen i olika aktiviteter.  

Däremot så anser ledningsgruppen att väldigt få arbetslag uppfyller kriteriet;  

 Dokumentation av verksamhetens olika läroplansområden i kvalitetsindikatorn 

är underlag för diskussioner och blir till viss del en pedagogisk dokumentation. 

Den bidrar även till utvärderingen i det systematiska kvalitetsarbetet av hur det 

pedagogiska arbetet inom de olika områdena kan utvecklas och i vilken mån det 

bidrar till att skapa förutsättningar för att uppfylla verksamhetens prioriterade 

mål. Barn och föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga i den processen.  

Arbetslagen dokumenterar men det saknas pedagogiska dokumentationer som visar 

på barns lärprocesser som i sin tur bidrar till utvärderingen i det systematiska kvali-

tetsarbetet. Ledningsgruppen ser i arbetslagens utvärderingar att de beskriver mer 

resultat av något de ser eller hör hos barnen. Det finns arbetslag som har pedagogiska 

dokumentationer men då oftast på en grupp barn. Det saknas pedagogiska doku-

mentationer på barns individuella förändrade lärande. Vi har under flera år arbetat 

med att utveckla den pedagogiska dokumentationen både i utbildningar och i våra 

egna nätverk. Det som vi tror påverkar pedagogernas arbete är att tiden för att ta ut 

egen reflektionstid och för att skriva dokumentationer har blivit svårare att ta ut. Dels 

för att barnens tider har under de senaste åren utökats, vilket innebär att det är full 

bemanning från morgon till kväll. Det i sin tur påverkar pedagogernas möjlighet att 

ta ut sin reflektionstid eftersom de behövs ute i verksamheten. Men även att vi har 

flera nya pedagoger som inte har genomgått utbildning i pedagogisk dokumentation. 
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Index på utveckling och lärande i förskoleundersökningen har ökat på alla tre försko-

lorna. Vi ligger nu på 92 % nöjda vårdnadshavare i förhållande till Älvsjös förskolor 

som ligger på 82 %. Mellan högsta och lägsta resultat i år under utveckling och lä-

rande skiljer det sig 6 procentenheter mellan förskolorna och förra året var skillnaden 

31 procentenheter. Likvärdigheten mellan förskolorna har ökat. Vi ser att det området 

där likvärdigheten har ökat mest är i Andelen nöjda vårdnadshavare avseende mitt 

barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Här 

skiljer det sig 3 procentenheter mellan förskolorna och förra året var skillnaden 30 

procentenheter. Vi är övertygande om att pedagogernas projekterande och processin-

riktade arbetssätt utifrån boken Gruffalon av Julia Donaldson har utvecklat barns 

förmågor inom naturvetenskapliga fenomen. Vårdnadshavarna har även varit delakt-

iga i projektet, vilket har gjort att de har blivit informerade om vilka lärprocesser och 

vilka pedagogiska aktiviteter vi erbjuder barnen.  

Vi har ett högt resultat på alla förskolorna. Vi ser i dokumentationer och i pedagoger-

nas utvärderingar att det har skett en stor utveckling i verksamheten genom vårt pro-

jekterande arbetssätt. Verktyget processreflektion har hjälp pedagogerna att få syn på 

hur de ska utveckla arbetet vidare för att skapa en högre kvalité i verksamheten. Snö-

ripan har gjort en markant ökning av sitt resultat. Vi tror att det delvis beror på att de 

äntligen har fått gården upprustad, vilket ger barnen en inbjudande och kreativ miljö 

och den ger pedagogerna helt andra möjligheter att erbjuda en god pedagogisk verk-

samhet även ute. Gården är även förskolans ansikte utåt och har betydelse för vård-

nadshavarnas val av förskola.  

Svarsfrekvensen är betydligt högre i år än förra året vilket medför en mer generell 

bild av alla vårdnadshavare/föräldrars upplevelse av förskolan. Förra året svarade 

endast 6 av 20 på en avdelning vilket påverkade resultatet negativt. 

Andelen nöjda vårdnadshavare avseende kultur har i år ökat på alla tre förskolorna. 

Vi ligger nu på 79 % nöjda vårdnadshavare vilket är det högsta resultatet i förhål-

lande till Älvsjös förskolor som ligger på 68 %. Mellan högsta och lägsta resultat i år 

mellan förskolorna skiljer det sig 13 procentenheter mellan förskolorna och förra året 

var skillnaden 49 procentenheter. Här har likvärdigheten ökat mellan förskolorna. 

Anledningen till att likvärdigheten har ökat samt höjningen av vårdnadshavarnas 

bedömning tror vi beror på att vi synliggör kulturen som barnen erbjuds i månads-

brev mycket mer än tidigare. De flesta avdelningarna besöker nu biblioteket oftare. 

De har varit på olika teatrar samt att vi har haft en gemensam teater med profession-

ella utövare i Älvsjö för alla förskolor.  

Förskolorna har haft utställningar av projektet på förskolorna i år och det har passat 

avdelningarna bättre genom att det blev lugnare och det gjorde det lättare för barn 

och vårdnadshavare att tillsammans se utställningen. Alla tre förskolorna hade samti-

digt sin vårfest.  

Vårt arbete med Grön Flagg har resulterat i att en förskola är certifierad och de andra 

två är på gång. I arbetet med Grön Flagg certifiering ingår att man ska uppnå nivå 1 i 

Vägledning för kemikaliesmart förskola. Alla tre förskolorna har arbetat med att byta 
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ut en del material mot miljövänligare alternativ men resterande material byts ut efter 

hand.  

Vår stora utmaning är fortfarande att hitta kemikaliesmart återvinningsmaterial både 

till den skapande verksamheten och ute på gården. Genom Kemikaliecentrum som 

har ett nätverk i staden där förskolechefen ingår kommer vi att få fortsatt stöd och 

nya idéer på kemikaliesmarta produkter och återvinningsmaterial.  

 

Barns inflytande 

Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt utvecklar barnens möjligheter till inflytande uti-

från deras behov och intressen. 

Förväntat resultat 

 Barnen uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. 

 Barnens tankar och idéer tas tillvara. 

 Barnen ges möjlighet att ha inflytande över förskolans miljö och verk-

samhet utifrån sin förmåga. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller våra enhetsmål helt. 

 Barnen uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. 

Barnen tar mycket egna initiativ och hittar på egna lekmiljöer. De grupperar sig och 

använder materialet på ett mycket kreativt sätt. Barnen har fått ta egna initiativ och 

ansvar genom att de fick välja var sitt sagodjur från boken Gruffalon och som dom 

fick ta med sig hem över en helg. De har de sedan tillsammans med vårdnadshavar-

na/föräldrarna ansvarat för att dokumentera helgens händelser med bild och text. 

Barnen har sedan fått återberättat för alla kompisar om vad sagodjuren varit med om 

hemma hos dem. Barnen tar ansvar över sagodjuren på avdelningen. De inkluderar 

och gör djuren delaktiga i hela vår verksamhet. 

Barnen visar att de tar ansvar genom att påminna varandra om någon glömmer att 

plocka undan, att hjälpas åt att göra fint efter sig, de vill ”överraska” oss pedagoger 

genom att vi går därifrån, de plockar undan och vi får återkomma och bli ”överras-

kade”. Barnen har lärt sig att ta ansvar för att plocka undan material och sina kläder 

utifrån sin förmåga.  

Vi ser och hör att trivselreglerna lever i barnens sätt att vara mot varandra. Barnen 

kommer med förslag om nya regler vid behov vilket tas tillvara.  

Barnen har visat stort intresse för målning och att blanda färg. De har både fått måla 

utifrån olika uppdrag men också mer fritt. De väljer själva när de vill måla. Barnen 

har utvecklad mer kunskaper kring hur man blandar olika färger men också att titta 
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nära för att se detaljer. Barnen har blivit mer självgående och plockar själva fram 

papper och färg m.m. Barnen tar av sig blöjan själv och slänger den sedan i pappers-

korgen och hämtar en ny. 

 

 Barnens tankar och idéer tas tillvara. 

Vi har kartlagt barnens intressen genom att låta dem fotografera, reflektera och rita 

utifrån sina favoritplatser i skogen. Vidare har de fått fördjupa sig utifrån sina intres-

sen. Vi dokumenterar och uppmärksammar barnens tankar och teorier samt återkopp-

lar detta till barnen. Projektet är ett resultat av barnens tankar och idéer. De är med 

och bestämmer projektets riktning både direkt och indirekt. Utefter barnens önskemål 

och iakttagelser har vi följt dem och deras spår och utvecklat projektet efter det. Bar-

nen har varit med och skapat trivselregler.de har fått ha synpunkter på hur många 

man kan vara vid en station. Pedagogerna har lyssnat på barnen och förändrat i mil-

jön och köpt in nytt material utifrån barnens önskemål.  

 Barnen ges möjlighet att ha inflytande över förskolans miljö och verk-

samhet utifrån sin förmåga. 

Vi utformar miljön efter barnens intressen och behov. När barnens intresse för bok-

stäver ökade möblerade vi om och flyttade vi ljusbordet så att barnen kunde kalkera 

av bokstäver och siffror. När barnen började skriva ”inköpslistor” och gick och 

”handlade” så frågade vi barnen om de ville att vi skulle ha en affär på avdelningen. 

Det ville de, och de fick vara med och bestämma vad som skulle finnas där, hur det 

skulle se ut och vad man behöver för att kunna leka affär. Miljön har gjorts om då 

barnen visat större intresse för bokstäver och siffror för att ge barnen nya utmaningar 

och utforskningsmöjligheter. Barnen har fått turas om att leda samlingen och de har 

fått välja vilka sånger vi ska sjunga och om de ska berätta någon saga. 

Webbkvalitetsindikatorn - pedagogernas bedömning av förskolans förmåga att 

erbjuda pedagogisk miljö och material, på en skala 1-5 

  2015 2016 2017 

Baltazar 3,67 3 4 

Muminstugan 4 3,3 3,3 

Snöripan 3,33 3 3,3 

Enheten 3,67 3,1 3,5 

Stadsdelen   3,5 3,5 

Bedömning och analys av barns inflytande 

Vi anser att vi uppfyller våra enhetsmål under samtliga områden under barns infly-

tande.  

Ledningsgruppen bedömer att arbetslagen på två av förskolorna är kritiska i sin 

självbedövning av sin verksamhet i Webbkvalitetsindikatorn ”Pedagogernas be-

dömning av förskolans förmåga att erbjuda pedagogisk miljö och material”. Det 

kriteriet som de bedömer sig att de inte uppnår är: 
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 ”Multimedia, informations-kommunikationsteknik är tillgängligt för barnen och 

används aktivt med barnens lärprocesser”  

Alla arbetslag har fått lärplattor och projektorer som de har använt på ett kreativt sätt 

där barnen har fått skapa utifrån projicerade bilderna och göra egna filmer. Vi ser en 

otroligt stor utveckling i verksamheten där barnen har fått vara delaktiga och utifrån 

sina egna intressen skapat genom multimedia och kommunikationsteknik. Vi tror att 

en del är självkritiska i sin bedömning genom att de jämför sig med kollegor som har 

utvecklat arbetet med multimedia i en rasande fart. I en del arbetslag ingår en Ikt 

ansvarig som har gått fortbildning via Medioteket. Det bidrar självklart till en större 

utveckling. Likvärdigheten mellan förskolornas självvärdering har i år minskat i jäm-

förelse med förra året. Men ledningsgruppen anser att det borde vara tvärtom. 

I enheten har en stor utveckling skett i det projekterande och processinriktade arbets-

sätt som utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Vi kan se att det har gett barnen 

möjligheter till större inflytande i verksamheten. Genom att pedagogerna har intro-

ducerat barnen i den pedagogiska miljön och att materialet är tillgängligt för barnen 

kan de själva ta ansvar och bestämma vad de vill arbeta med. Barnen har på så sätt 

blivit mer självgående och mer lugna och harmoniska. Det utvecklande arbetet med 

att använda projektorer kopplat till lärplattor har inspirerat barn och pedagoger och 

gett en ny dimension och djup i arbetet på avdelningarna. 

En glädjande utveckling som vi kan se är att pedagogerna har fördjupat sig i sina 

projekt och de har i sina reflektioner och analyser lyft fram olika perspektiv i barns 

inflytande i projektet. Pedagogerna bekräftar även att processreflektionsverktyget har 

varit ett stort stöd för dom. Det är då glädjande att se att även vårdnadshavarna är 

nöjda och informerade om verksamheten och hur vi arbetar aktivt för barns infly-

tande. Det projekterande arbetssättet är centralt på förskolorna och syftar till att ge 

barnen reellt inflytande i verksamheten då vi genom projekterande kan bygga verk-

samheten på barnens tankar och idéer.  

 

Vi har på våra Apt och i våra nätverk diskuterat och reflekterat över den pedagogiska 

miljön och verksamheten på gården. Vi anser att den inte erbjuder lika god pedago-

gisk kvalité som inomhus. Vi behöver bli lika närvarande pedagoger ute som inne. 

Här ser det lite olika ut för våra tre förskolor vilken verksamhet som erbjuds barnen. 

Av den anledningen behöver vi gemensamt lyfta i enheten vad som erbjuds barnen på 

våra tre förskolor, för att ge varandra tips och idéer och lära av varandra. Detta för att 

skapa en jämnare och mer likvärdig kvalité i enheten. Vi anser att detta blir ett av 

våra utvecklingsområden. 
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Förskola och hem 

Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt ger alla vårdnadshavare möjlighet till delaktig-

het och inflytande av sitt barns lärande och utveckling. 

Förväntat resultat 

 Vårdnadshavarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sitt barns 

utveckling och lärande. 

 Barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller enhetens åtagande helt. 

 Vårdnadshavarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sitt barns 

utveckling och lärande. 

 Barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. 

På utvecklingssamtal med vårdnadshavarna har vi fått mycket positiv feedback på att 

de själva ser en utveckling och ett lärande hos sitt barn. Någon avdelning har visat 

iMovie-film på utvecklingssamtalen och anser att de på så sätt kunnat visa en mycket 

nyanserad bild av barnet på förskolan, det sociala samspelet och vad de lärt och ut-

manats i. 

Vårdnadshavarna/föräldrarna visar ett stort intresse för projektet och frågar mycket. 

Många vårdnadshavare/föräldrar uttrycker att de är väldigt nöjda med vårt arbetssätt 

och vad barnen får vara med om och uppleva. Barnen har fått ta med sig ett sagodjur 

utifrån boken Gruffalon med sig hem under en helg. Barnen och vårdnadshavar-

na/föräldrarna har tillsammans dokumenterat vad djuret varit med om och tagit med 

sig dokumentationen till förskolan. Både barnen och vårdnadshavarna/föräldrarna har 

uttryckt att det har varit en väldigt rolig uppgift som fångat barnens intresse för dju-

ren på ett bra sätt. Vårdnadshavarna/föräldrarna har efter uppgiften fortsatt att delge 

vad barnen pratar om och gör hemma. Några av familjerna har på helgerna besökt 

skogen där vi brukar vara. Barnen har då visat och berättat vad de gjort och sett i 

skogen.  

En del familjer har blivit delaktiga i verksamheten genom att bidra med enkla fraser 

på olika språk som används till OR-koder som sattes upp i hallen så att alla kunde 

scanna och lyssna på dem. Andra familjer har bidragit med material med t.ex.  tyger 

och böcker till verksamheten. Vi upplever att vi har etablerat en bra kontakt med 

vårdnadshavarna/föräldrarna och känner att de har förtroende för oss. Samarbetet 

mellan hem och förskola har på så sätt fördjupats.  

Vi har fått positiv återkoppling från vårdnadshavarna/föräldrarna att de upplever att 

det har varit givande inskolningar under året. De upplever även ett fint samarbete 

med pedagogerna då de har fått bra insyn i verksamheten.  
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Vårdnadshavarna/föräldrarna är också positiva och intresserade av månadsbreven 

som innehåller mycket information och foton. De har uttryckt att breven ger dem stor 

inblick i vad barnen gör på dagarna. Många läser också dagboken i hallen. 

På vårterminens avslutningssamtal och utvecklingssamtal har vi fått värdefull åter-

koppling av vårdnadshavarna på vad barnen lär sig och får uppleva på förskolan. 

I vårt uppföljningsverktyg - processreflektionen går vi igenom dokumentationer och 

barnens läroprocesser, vi diskuterar sedan hur vi skall gå vidare med detta. Barnens 

dokumentationer skrivs direkt ut och sätts in i barnens pärmar. Deras lärande följs 

upp genom att vi enskilt, tillsammans i arbetslaget och barnen själva får reflektera 

kring dokumentationerna. 

 

Andelen nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende jag har möj-

lighet till delaktighet och inflytande i verksamheten 

  2015 2016 2017 

Baltazar 88% 98% 95% 

Muminstugan 82% 86% 98% 

Snöripan 80% 78% 94% 

Enheten 83% 87% 96% 

Stadsdelen 87% 85% 88% 

 

Andelen nöjda vårdnadshavare i förskoleundersökningen avseende mitt barns 

utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs 

  2015 2016 2017 

Baltazar 90% 85% 89% 

Muminstugan 86% 79% 95% 

Snöripan 72% 57% 80% 

Enheten 83% 74% 88% 

Stadsdelen   75% 81% 

 

Index samverkan med hemmet

  2015 2016 2017 Årsmål 2017 

Baltazar 91% 95% 93%   

Muminstugan 89% 88% 97%   

Snöripan 87% 75% 90%   

Enheten 89% 86% 93% 90% 

Stadsdelen 87% 85% 89%   
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Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt har ett jämställt bemötande gentemot vård-

nadshavarna. 

Förväntat resultat 

 Långbro förskolor arbetar för att bemöta vårdnadshavarna jämställt. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller våra enhetsmål helt. 

 Långbro förskolor arbetar för att bemöta vårdnadshavarna jämställt. 

Genom reflektion i arbetslaget upplever vi att vi bemöter alla föräldrar jämställt och 

med lika värde. Vi skickar information till alla vårdnadshavare och vi tänker på vem 

vi ringer vid sjukdom så att det inte alltid blir samma person. Vi strävar efter att alltid 

ha ett gott bemötande och ge alla vårdnadshavare god service. Vi gör ingen skillnad 

på någon oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning eller sexuell läggning. 

Vi ställde frågan till vårdnadshavarna på ett möte eftersom vi själva tycker att frågan 

är svår att svara på. De anser att det är bra att vi inte bara ringer till samma förälder 

varje gång eller bara pratar med en förälder om vissa saker. De vill ha samma in-

formation oavsett vem som hämtar.  

Enhetsmål: 

Långbro är en demokratisk förskoleenhet. 

Förväntat resultat 

 Vårdnadshavarna känner sig välkomna att ställa frågor och framföra 

synpunkter på verksamheten. 

 Vårdnadshavarna har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 

Resultat 

10 av 10 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller våra enhetsmål helt.  

 Vårdnadshavarna känner sig välkomna att ställa frågor och framföra 

synpunkter på verksamheten. 

Vi skriver utförliga månadsbrev och vi får ibland feedback på dem via mail. De stäl-

ler ibland frågor som vi besvarar relativt snabbt. Tillsammans samtalar vi och försö-

ker hitta lösningar för att deras barn ska få så bra förutsättningar som möjligt. Vi 

uppmanar dem till att maila eller ringa oss om det är något de undrar över. Frågor har 

kommit från flera vårdnadshavare/föräldrar om ur vi använder lärplattan med barnen.        

Diskussioner har först med vårdnadshavarna kring lärplattans positiva och negativa 

följder. Under föräldramötet har vi haft diskussioner tillsammans utifrån Barnkon-

ventionen när det gäller barnets utveckling och lärande. Vi får mycket sällan frågor 
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eller synpunkter, eventuellt beror det på att de fått bra information redan. 

Andelen nöjda vårdnadshavarna avseende känner sig välkomna att ställa frågor 

och framföra synpunkter på verksamheten 

  2015 2016 2017 

Baltazar 83% 95% 91% 

Muminstugan 87% 88% 95% 

Snöripan 87% 68% 88% 

Enhet 3 86% 84% 91% 

Stadsdelen   85% 89% 

 

 Vårdnadshavarna har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 

Vårdnadshavarna/föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal, inskolningssamtal, förskole-

råd, föräldramöte och förskoleundersökningen där de får möjlighet att påverka ge-

nom att framföra synpunkter och/eller ställa frågor. Vi informerar vårdnadshavar-

na/föräldrarna om förskolans mål och arbetssätt via föräldramöten där vi visar dem 

vår pärm med alla våra styrdokument och att de finns tillgängliga att läsa. Alla ar-

betslag skriver ett månadsbrev. Det skickas ut varje månad till vårdnadshavar-

na/föräldrarna med fortlöpande information om vad som har hänt och vad som plane-

ras framöver på avdelningen och på förskolan. I hallen finns en dagbok där de kan ta 

del av vad barnen upplevt under dagen. Förskolechefen skriver enhetsnytt några 

gånger per läsår med information som berör verksamheten, det kan vara personalför-

ändringar eller liknande. Ibland är det information som rör hela förskoleverksamhet-

en. 

Andelen vårdnadshavarna avseende har fått information om förskolans mål och 

arbetssätt 

  2015 2016 2017 

Baltazar 95% 100% 95% 

Muminstugan 92% 89% 95% 

Snöripan 93% 88% 92% 

Enheten 94% 92% 94% 

Stadsdelen   88% 93% 

 

Bedömning och analys av förskola och hem 

Vi anser att vi uppfyllt våra enhetsmål avseende området förskola hem.  

Index på samverkan med hemmet i förskoleundersökningen har ökat på två av våra 

tre förskolor. Enheten ligger nu på 93 % nöjda vårdnadshavare och vårt årsmål är 90 

%. Stadsdelens förskolor har i snitt 89 % nöjda vårdnadshavare. Mellan högsta och 

lägsta resultat i år under samverkan med hemmet skiljer det sig 7 procentenheter 

mellan förskolorna i enheten och förra året var skillnaden 20 procentenheter. Likvär-

digheten mellan förskolorna har ökat. 
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Andelen nöjda vårdnadshavares avseende delaktighet och inflytande i sitt barns ut-

veckling och lärande har höjts i enheten till 96 % medan stadsdelens snitt för försko-

lorna är 88 %. Mellan högsta och lägsta resultat i år skiljer det sig 4 procentenheter 

och förra året var skillnaden 20 procentenheter vilket visar att likvärdigheten har 

mellan förskolorna har ökat 

Andelen nöjda vårdnadshavares avseende barns utveckling och lärande dokumente-

ras och synliggörs, har höjts i enheten till 88 % medans stadsdelens snitt för försko-

lorna är 81 %. Mellan högsta och lägsta resultat i år skiljer det sig 15 procentenheter 

och förra året var skillnaden 28 procentenheter vilket visar att likvärdigheten mellan 

förskolorna har ökat. 

Andelen nöjda vårdnadshavare avseende känner sig välkomna att ställa frågor och 

framföra synpunkter, har höjts i enheten till 91 % medans stadsdelens snitt för för-

skolorna är 89 %. Mellan högsta och lägsta resultat i år skiljer det sig 7 procenten-

heter och förra året var skillnaden 27 procentenheter vilket visar att likvärdigheten 

mellan förskolorna har ökat. 

Andelen nöjda vårdnadshavare avseende som har fått information om förskolans mål 

och arbetssätt, har höjts till 94% och stadsdelens snitt för förskolorna är 93 %. Mel-

lan högsta och lägsta resultat i år skiljer det sig 3 procentenheter och förra året var 

skillnaden 12 procentenheter vilket visar att likvärdigheten mellan förskolorna har 

ökat.  

Det är glädjande att se att likvärdigheten har ökat. Den förskolan där nöjdheten har 

ökat mest har även svarsfrekvensen ökat mest. Svarsfrekvensen är betydligt högre i 

år än förra året vilket medför en mer generell bild av alla vårdnadshavare/föräldrars 

upplevelse av förskolan. Förra året svarade endast 6 av 20 på en avdelning vilket 

påverkade resultatet negativt. Vi tror att vårt fina resultat beror på att vi har åter-

kommande diskussioner både på Apt och i våra nätverk om vårt bemötande och hur 

vi ska arbeta för att få ett så gott samarbete med vårdnadshavarna/föräldrarna som 

möjligt. Även hur vi ska utveckla samarbetet och få vårdnadshavarna/föräldrarna 

med delaktiga i vår verksamhet. 

 

Samverkan med skolan 

Enhetsmål: 

Långbro förskolors arbetssätt stödjer barns övergång från förskolan till skolan 

i samarbete med vårdnadshavare och skola. 

Förväntat resultat 

 Barn och vårdnadshavare erbjuds ett avslutningssamtal på vårterminen 

inför övergången till skolan. 

 Inom enheten erbjuder vi blivande skolbarn gemensamma aktiviteter på 

vårterminen. 
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Resultat 

4 av 4 avdelningar (100 %) anser att de uppfyller våra enhetsmål helt. 

 Barn och föräldrar erbjuds ett avslutningssamtal på vårterminen inför 

övergången till skolan. 

På avslutningssamtalet fick vårdnadshavarna möjlighet att ställa frågor till oss 

och vi kunde förtydliga våra aktiviteter. Vårdnadshavarna är positiva till den 

individuella dokumentationen där skolan får information om barnet. Vård-

nadshavarna har även påtalat att de upplever att vi ser och lyfter deras barns 

kompetenser och att det är ett stöd inför flytten till skolan. 

 

 Inom enheten erbjuder vi blivande skolbarn gemensamma aktiviteter på 

vårterminen. 

De blivande skolbarnen har varit på flera skolbarnsträffar och haft gemensamma ak-

tiviteter med andra blivande skolbarn från enheten under våren. Både barn och för-

äldrar har uttryckt att de har uppskattat skolträffarna. 

Bedömning och analys av samverkan med skolan 

Alla 4 avdelningar som ansvarar för barnen som ska börja skolan anser att de upp-

fyller vårt enhetsmål avseende samverkan med förskoleklassen, skolan och fritids-

hemmet. Barn och vårdnadshavare/föräldrar får en gedigen återkoppling på sina år på 

förskolan genom ett avslutningssamtal. Underlagen för samtalet är indelat i två delar, 

en individuell dokumentation och övergripande dokumentation. Barnens delaktighet i 

samtalen har ökat genom att de är med och väljer ut vilken dokumentation som ska 

ligga till grund för samtalet. Många av barnen har själva berättat utifrån dokumentat-

ionen under samtalet. Vi märker att barnen blir tryggare inför sin start till förskole-

klass då de genom samtalen har skapat en första kontakt med läraren och att enheten 

haft gemensamma aktiviteter så att barnen har fått möjlighet att träffas i grupper och 

lära känna varandra inför skolstarten. Det märker vi uppskattas från vårdnadshavar-

na/föräldrarna och barnen genom kommentarer. 
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Gemensamma insatser 
Pedagogistautbildning 

Den pedagogiska ledaren i enheten har tillsammans med två pedagogiska ledare i 

Älvsjö gått pedagogistautbildningen under våren 2016 tom våren 2017. Den arrange-

rades av Reggio Emilia Institutet. Det innefattade även en resa till Italien med tillhö-

rande studiebesök på många olika förskolor samt föreläsningar om deras förskole-

verksamhet. Utbildningen och resan har gett den pedagogiska ledaren ny inspiration 

och kunskaper som spridits ut till förskolornas pedagoger genom bl.a. nätverk och 

fortbildningsdagar. 

Under utbildningstiden har den pedagogiska ledaren prövat på att fördjupa det pro-

jekterande och processinriktade arbetet tillsammans med ett arbetslag. Pedagogerna 

har jobbat med barnen i flera steg än tidigare och använt estetiken som en viktig ak-

tivator för lärande. Vilket innebär att barnen arbetat i mindre grupper med många 

olika kreativa material som dukats fram estetiskt. Med Youtubefågelkvitter, fina fär-

ger och vackra bilder från skogen som projicerats på väggen med hjälp av lärplatta 

och projektor har barnen fått måla och uppleva  skogen flera gånger. De vuxna har 

suttit bredvid och lyssnat och lyft fram essensen av det barnen berättat under tiden de 

målar men även ett lyssnat av fler kommunikativa uttryck än det verbala, ex måleriet. 

”-Barnen behöver få pröva och undersöka flera gånger så att lärandet sätter sig”, 

som en av pedagogerna uttryckte det. Arbetslagen har delat sina erfarenheter med 

varandra och det digitala arbetet har utvecklats liknande på alla avdelningar och gett 

en helt ny dimension av möjligheter för både barn och pedagoger vad det gäller 

skapandet.  

Pedagogisk dokumentation 

En gemensam pedagogisk dokumentationskurs har anordnats i stadsdelen med Lo-

visa Sköldefors från Reggio Emilia Institutet. Den påbörjades under hösten 2016 och 

avslutades under våren 2017. Tyvärr blev två av våra deltagare sjuka så endast 3 pe-

dagoger hos oss gick utbildningen. Vi kan se att denna utbildning var alldeles för kort 

för att kunna vara ett stöd i deras fortsatta arbete med pedagogisk dokumentation. 

IKT  

Stadsdelen har även gått samman om en fortbildning i form av två IKT-nätverk med 

Katrin Jäverbring från Medioteket i Liljeholmen. Främst har fortbildningen handlat 

om att öka kunskaperna kring lärplattans möjligheter som ett kreativt verktyg för 

både vuxna och barn. Vi har haft 6 pedagoger som har gått utbildningen under året. 

De har i sin tur påbörjat workshops med övriga pedagoger kring olika appar. Vi ser 

en otroligt stor utveckling hos pedagogerna och i deras arbete tillsammans med bar-

nen med multimedia, informations- och kommunikationsteknologi. Gällande digitali-

sering har projektorerna gjort stor skillnad i arbetet med lärplattorna och vi ser att de 

blivit ett verktyg som används tillsammans med barnen allt mer både i reflektion och 

i de pedagogiska miljöerna.   



 
 

 
SID 39 (39) 

 

Utvecklingsområden 
 

Pedagogisk dokumentation  

I avdelningarnas analyser över resultat av enhetens mål beskrivs det väldigt lite om 

vad barnen utvecklat eller lärt sig. Beskrivningarna vilar mer på vad pedagogerna ser 

att barnen gör och då mestadels fokus på den sociala faktorn. Det blir därför ett av 

enhetens utvecklingsområden att arbeta med i bl.a. nätverken, hur vi kan bli bättre på 

att utläsa och dokumentera barns individuella utveckling och lärande och samtidigt 

understödja ett lärandeklimat som främjar samarbetsövningar. 

 

Utemiljön 

Ett utvecklingsområde som vi kan se och har diskuterat mycket är den pedagogiska 

miljön och verksamheten på gården som inte alls håller samma mått som den inom-

hus. Vi behöver bli lika närvarande pedagoger ute som inne. Här ser det lite olika ut 

för våra tre förskolor vilken verksamhet som erbjuds barnen. Av den anledningen 

behöver vi gemensamt lyfta i enheten vad som erbjuds barnen på våra tre förskolor, 

för att ge varandra tips och idéer och lära av varandra. Detta för att skapa en jämnare 

och mer likvärdig kvalité i enheten. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete  

Ledningsgruppen behöver förenkla vårt kvalitetsarbete för att minska arbetsbelast-

ningen för pedagoger och ledning, något som ligger helt i linje med vårt projekt om 

en Hållbar utveckling – Barns möte med naturen. Utvärderingsprocessen som idag 

består av flera dokument behöver reduceras till ett dokument.  Det innefattar bl.a. att 

vi kommer att ha två uppföljningar och en utvärdering under ett läsår. Vi tror att det 

kommer att minska arbetsbelastningen och skapa en större arbetsglädje.  

Vi har påbörjat ett stöddokument som ska organisera och tydliggöra vårt Verksam-

hetsår och som alla medarbetare ska kunna ta del av. Dokumentet innehåller en 

grovplanering av verksamheten exempelvis vad APT ska innehålla respektive må-

nad, vad arbetslagen behöver förbereda och arbeta med olika månader, projektets 

olika delar och faser under året. 

Förslag till stadsdelsnämnden 
Att vi gemensamt fortsätter arbetet med att utveckla arbetslagsledarrollen. 

Pedagogisk dokumentation. Utbildning liknande den Annika Persson Åkeblom hade. 

Föreläsning om digitalisering i förskolan., 


