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Kvalitetsredovisning 

Enhetens analys av kvaliteten 

Utifrån resultatet av kvalitetsindikatorn, pedagogernas utvärderingar samt 

förskoleundersökningen bedömer enheten att vi uppfyller våra enhetsmål helt. 

Resultaten i förskoleundersökningen 2017 visar på en ökning på princip alla 

områden. Prästängen och Citrusgården har höjt sig och Solängen har sänkt sig. En 

stor del av sänkningen kan bero på stor sjukfrånvaro och förändringar i 

arbetslagen. Resultaten skiljer sig också en hel del mellan avdelningarna. Det som 

blivit tydligt i föräldraundersökningen är att vi behöver arbeta vidare med att 

synliggöra barnens lärande samt hur vi arbetar med kultur. 

Resultatet av årets kvalitetsindikator har blivit bättre än föregående år. Detta beror 

på att den nya webbaserade kvalitetsindikatorn har blivit tydligare och det har 

blivit mer konkret vad pedagogerna behöver arbeta med för att ta sig till nästa 

nivå. Varje arbetslag har efter genomförd självvärdering fått feedback av den 

pedagogiska ledaren och har sedan integrerat identifierade utvecklingsområden i 

sitt arbetssätt. 

Likvärdigheten har ökat om man ser på områdena totalt även om den minskat 

gällande några specifika delområden och gällande kvalitetsindikatorn. 

Genom att arbeta med att skapa likvärdiga miljöer på våra förskolor och genom att 

ha ett enhetsgemensamt projekt tror vi att vi kommer att öka likvärdigheten inom 

de områden där det skiljer.  

För att fortsätta  utveckla samverkan mellan förskola och hem, barnens 

möjligheter till inflytande samt förutsättningar för utveckling och lärande med 

fokus på likvärdighet i våra förskolor arbetar vi vidare med samma 

utvecklingsområden som vi identifierade under förra läsåret, pedagogisk 

dokumentation, stödjande lärmiljö och ett projekterande arbetssätt. 

Utgångspunkten i dessa utvecklingsområden har vi i det som framkommit i 

föräldraundersökningen, kvalitetsindikatorn och olika utvärderingar av 

verksamheten. 

Utvecklingsområden är samma för våra förskolor men rymmer också möjligheten 

att inom dessa områden fokusera på det som rör just en specifik förskola. För att 

utveckla samverkan med hemmet behöver vi fortsätta arbetet med pedagogisk 

dokumentation för att genom detta verktyg på ett bra sätt förmedla barnens lärande 

och utveckling. Vad det gäller utveckling och lärande behöver vi också arbeta med 

hur vi kan fortsätta skapa förutsättningar för att utveckla barnens förmågor inom 

läroplanens målområden främst genom det projekterande arbetssättet och för hur 
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vi ska kunna se, dokumentera och utmana barnens förändrade kunnande inom 

matematik och språk. För att öka barnens möjlighet till inflytande har vi gjort ett 

ställningstagande över vad som ska finnas i våra miljöer. Vi har gjort förberedelser 

i form av att planera för detta genom inköp och kopplingar till det kommande 

projektarbetet hållbar utveckling. Vi arbetar vidare med att implementera detta. 

För att stödja pedagogerna i samtliga utvecklingsområden kommer vi ha nätverk 

och workshops, ledda av pedagogisk ledare och ateljerista, för alla pedagoger. 

Strukturella förutsättningar och organisation 

Solberga förskolors värdegrund  

Vi vill ge varje barn möjlighet att utveckla sin potential och sina förmågor fullt ut. 

En tydlig värdegrund som utgår ifrån alla människors lika värde och individuella 

rätt att vara olika genomsyrar vårt arbetssätt och ses som tillgång i det 

pedagogiska arbetet. För att värdegrunden ska genomsyra vår verksamhet i alla 

dess delar, arbetar vi utifrån en helhetssyn som vägleds genom våra ledord och 

principer. 

 

Olikhet, förundran och utmaning är ledord som genomsyrar vår verksamhet. 

Olikhet 
Vår värdegrund utgår från allas rätt att vara olika. Vi ser olikhet som en tillgång i 

vårt arbete. 

Förundran 
För att citera Aristoteles "All kunskap börjar med förundran" Genom närvaro, 

genuint intresse, engagemang, nyfikenhet, öppenhet och fantasi, vill vi skapa 

stunder av förundran hos barn och pedagoger. Denna förundran blir sedan 

drivkraften i utveckling och lärande. 

 

Utmaning 
Vi lär oss genom att utforska vår omvärld och bli utmanade i våra tankar och i 

mötet med andra. Barnen möts av utmaningar där traditionella bilder av hur 

respektive kön beter sig suddas ut och vi utgår ifrån att varje barn är ett 

kompetent, nyfiket och kreativt barn med lust att lära. 

 

Våra principer 
Vi arbetar utifrån fem principer som ska vara vägledande i alla möten som sker i 

vår verksamhet. Dessa principer är: helhetsperspektiv, positivt förhållningssätt, 

delaktighet, inflytande, dialog och samsyn. Om du vill veta mer om våra principer 

så kan du läsa vår likabehandlingsplan. 

Styrdokument lagar och förordningar  

 FN:s barnkonvention 

 Sekretesslagen 

 Arbetsmiljölagen 



 
 

 
SID 3 (46) 

 

 Skollagen 

 Livsmedelslagen 

 Läroplanen för förskolan 

 Stockholms stads Vision 2040 

 Budget 2017 för Stockholms stad 

 Stockholms stads förskoleprogram- Framtidens förskola 

 Stadens kulturplan Kultur i ögonhöjd 

 Verksamhetsplan 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd 

 Enhetens verksamhetsplan 

 Älvsjös språkhandlingsplan 

 Förskolornas likabehandlingsplan 

 Avdelningens processreflektion 

Våra ställningstaganden 

Genom tydliga ställningstaganden ser vi till att vår värdegrund, våra ledord och 

principer efterlevs. I vår syn på förskolan har vi inspirerats av Reggio Emilia 

pedagogiken. Detta innebär att det är viktigt för oss att vår verksamhet utgår ifrån 

en tydlig värdegrund i vilken det är synligt vilken människosyn och kunskapssyn 

som våra verksamheter bygger på. Våra förskolor ska vara välkomnande 

mötesplatser där barnen tillsammans med pedagoger och föräldrar kan utvecklas, 

lära sig, trivas och ha roligt! Genom de möten, som vi på förskolan skapar är det 

möjligt för barn och vuxna att få syn på sig själva på olika sätt för att kunna vidga 

sin förståelse och kunskap om sig själva och omvärlden. 

Solberga förskolor ska vara en plats som tar sin utgångspunkt i barnens frågor, 

hypoteser, problemlösande erfarenheter och lust att lära. 

Barnsyn och kunskapssyn 

Vi utgår ifrån sociokulturella och konstruktionistiska teorier när vi bygger våra 

verksamheter. Detta innebär att vi ser på barnet som ett barn med stor kompetens, 

som aktivt skapar sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra. Ett barn 

som lär genom att undersöka, förundras, fantisera, uppleva dra slutsatser själva 

och tillsammans med andra. 

Vi ser ett barn som är fullt av frågor och som ivrigt vill förstå, som aktivt skapar 

sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra genom att möta fenomen 

och begrepp, saker och ting i sin omvärld, ett barn som kan redan från början, bara 

vi vuxna ser och ger möjlighet till det. 

Barnen ska mötas och samverka med aktiva och nyfikna pedagoger som försöker 

förstå vad barnen gör, hur de tänker vilka frågor som de har och därigenom 

utvecklas. För att fullfölja och underlätta vårt arbete med uppdraget har vi sedan 

många år skapat olika pedagogiska verktyg som hjälper oss att reflektera, 

samarbeta och organisera oss. Vår utgångspunkt är att vi vill försöka förstå vad 

barnen gör, hur de tänker, vilka frågor och hypoteser de har och därigenom utmana 

dem i deras vidgade lärande. 
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Dessa ställningstaganden får självklart konsekvenser för hur vi tänker kring vår 

verksamhet på alla plan. Organisation, miljö, förhållningssätt, material och 

metoder måste samverka ur ett helhetsperspektiv för att detta ska ge ett ordentligt 

avtryck i verksamheten och leda till att vi ständigt utvecklas, utmanas, lär oss nytt 

och har roligt tillsammans i en tydlig organisation som främjar och utvecklar en 

reflekterande kultur. Med dessa tankar som grundplatta fortsätter vi att utveckla 

våra förskolor från en förutbestämd verksamhet till en tolkande och 

experimenterande lärande verksamhet. 

Vi gör detta genom att våra förskolor vilar på 3 ben: 

 Lustfyllda projektarbeten 

 En stödjande lärmiljö 

 Pedagogisk dokumentation 

Lustfyllda projektarbeten 

Barnen får möjlighet att utveckla förmågor och undersöka läroplanens olika 

områden i årslånga projekt. Projekten genomsyrar lärmiljöns innehåll och de 

aktiviteter som sker på förskolan. Vi ser projekterandet som en gemensam röd tråd 

som kan innehålla mindre projekt. Vi har under åren haft gemensamma projekt 

kring barns relation till ljus, platser där vi med hjälp av våra observationer och 

reflektioner, tillsammans med varje barngrupp arbetat med att undersöka på djupet 

med hjälp av olika nyfikenhetsfrågor. Med ett projekterande förhållningssätt 

menar vi att vi ger barnen möjlighet att under längre tid tränga djupare in i något 

specifikt, att verkligen sätta sig i nära relation till fenomen, begrepp, ting m.m. där 

gruppens och individens erfarenheter och kunskaper vidgar allas lärande. 

Vårt projekterande förhållningssätt innebär att se barnen som subjekt och deras 

processer, enskilda och gemensamma, som intressanta. Vi vill ge barnen rätt till 

undersökande i sin egen takt, tillsammans med andra barn och med pedagoger 

under hela dagen. Det blir utgångspunkten för hur vi tänker och tar ansvar för 

nästa dag, för nästa utmaning och för hur vi stödjer barnen i deras sätt att 

undersöka omvärlden genom de 100 språken. När vi förbereder oss inför ett 

projekt ställer vi oss frågan vilka matematiska, naturvetenskapliga, språkliga och 

kommunikativa möjligheter som ryms i det vi valt att undersöka. Detta för att 

öppna upp vår förståelse för alla de hundra möjligheter ett projekterande erbjuder. 

 

En stödjande lärmiljö 

Våra miljöer stödjer lärande och utveckling inom läroplanens olika områden 

genom att innehålla möjlighet till att utforska och undersöka bygg och 

konstruktion, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande.  Miljöerna 

ska vara välkomnande och erbjuda platser för möten samt präglas av delaktighet 

och öppenhet. 
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De ska underlätta för det gemensamma och individuella lärandet samt för 

undersökandet och ge möjligheter att i experimenterandet, leken och fantasin möta 

andra barn och vuxna. Vi arbetar med att utveckla våra miljöer och strukturer för 

att möjliggöra för barn och pedagoger att arbeta projekterande hela dagen. Vi 

erbjuder barnen material som kan användas på många olika sätt t.ex. återvinnings 

och naturmaterial. 

Miljö, material och förhållningssätt ska främja kreativitet, fantasi och samarbete 

och bidra till att vi kan hjälpa varandra att vara lyssnande och närvarande 

pedagoger för att fånga barnens intressen och frågor. 

 

Pedagogisk dokumentation 

Genom pedagogisk dokumentation, där observation, reflektion, analys och 

dokumentation ingår får vi syn på barnens lärprocesser och intressen och kan 

utmana, stimulera och stödja barnen vidare i sitt lärande tillsammans genom att 

låna kunskap av och till varandra. 

I vår verksamhet försöker vi balansera gruppens betydelse för det individuella 

lärandet med varje barns subjektiva rätt att lära och bli synlig. 

 

Solberga förskolors organisation och ledningsstruktur 

Ledningen består av en förskolechef, pedagogisk ledare och ateljerista på heltid 

Förskolechef med det övergripande ansvaret för verksamhetens alla delar; 

ekonomi, personal och den pedagogiska verksamheten. 

Pedagogisk ledare som tillsammans med förskolechef ansvarar för att driva den 

pedagogiska utvecklingen framåt. 

Ateljerista är en konstnärlig ledare som kommer erbjuda både barn och pedagoger 

kunskaper om hur man kan använda sig av olika uttrycksätt och material i sitt 

lärande. 

Administrativ förskoleassistent vars huvuduppgifter är fakturering, en viss del 

personaladministration samt beställning av varor. 

Samordnare är en pedagog som ansvarar för den dagliga bemanningen på varje 

förskola. 

Arbetslagsansvarig förskollärare finns på varje förskoleavdelning med ansvar 

att driva det pedagogiska arbetet framåt tillsammans med arbetslaget. 

Förskollärare: Ansvarar för att leda och utvärdera processen dagligen. 

Arbetslag Ansvarar för att processerna genomförs dagligen. Består av 

förskollärare och barnskötare. 
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Följande forum finns för planering, utvärdering, analys och metoddiskussioner: 

 Planerings/Utbildningsdagar totalt 4 dagar/år. 

 Utvecklingsgruppen, består av ledningsgruppen samt samordnarna på 

varje förskola Frågor som diskuteras är förskolans utveckling framåt samt 

aktuella frågor från medarbetarna och arbetsmiljön. Träffas 2-3 gånger per 

termin. 

 Workshops 3 per termin för alla medarbetare som inte är 

arbetslagsansvariga tillsammans med ateljeristan. Syftet är att stödja 

pedagogerna i att utveckla det projekterande arbetssättet med fokus på 

hundraspråklighet 

 Halvdagsreflektioner för arbetslag gemensamt och för 

arbetslagsledare enskilt- Där pedagogerna kan sammanställa, sortera och 

kategorisera dokumentationer och reflektera över vilka processer som 

pågår i projektarbeten. Dessa reflektioner blir underlag för uppföljningar 

av förväntade resultat samt för utveckling av projektarbetet. 

Halvdagsreflektionerna kan även användas för förberedelse inför 

utvecklingssamtal. 2 ggr per termin 

 IKT-grupp ansvarar för att utveckla och driva arbetet inom IKT framåt. ca 

2 ggr per termin 

 Arbetsplatsträff (APT) = 10 gånger per år. 

 Nätverk 1 gång per månad med arbetslagsansvariga, pedagogisk ledare 

samt ateljerista. Syftet med nätverken är att stödja de ansvariga i att 

utveckla och leda det projekterande arbetssättet i sina arbetslag. 

 Avdelningsmöten på dagtid. En gång per månad. 

 Ledningsgrupp, som består av förskolechef, pedagogisk ledare och samt 

ateljerista, träffas en gång i månaden eller oftare vid behov 

 Ala-möte där arbetslagsansvariga pedagoger inom Solberga förskolor 

delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De träffas en gång i 

månaden. 

 Planerings- och reflektionstid på dagtid, enskilt och i grupp. Varje vecka. 

 Tavelmöte en gång/vecka och förskola. Samordnaren informerar en 

pedagog/avdelning om kommande vecka samt informera om  lösningar för 

att verksamheten skall fungera. 
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Solberga förskolor är samlingsnamnet för förskolorna Citrusgården, Prästängen 

och Solängen. Vi har förtroendet att ta hand om 164-177 barn i åldrarna 1-5. 

 

Solberga förskolor

Solberga förskolor enhet 5 2015 2016 2017 

Antal barn 164 159 163 

Antal barn per avdelning 16.4 15,9 16,3 

Andel barn med annat modersmål 48,8 % 56 % 55 % 

Antal anställda 26 32 31 

Andel behöriga förskollärare 49 % 38,2 % 34,2 % 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 27 % 28 % 35,4 % 

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) 6,3 4,8 5,3 

 

Förskolan Citrusgården 

Citrusgården finns i Solberga nära parker och Solbergaskogen. Citrusgården har 

84 barn som är fördelade på fem avdelningar. Personalen består av 10 barnskötare, 

5 förskollärare, 1,8 resurs samt en kokerska på förskolan. Fyra förskollärare  och 

en barnskötare fungerar som arbetslagsansvariga för fem avdelningar. 

Förskolan Citrusgården 2015 2016 2017 

Antal barn 83 85 84 

Antal barn per avdelning 16,6 17 16,8 

Andel barn med annat modersmål 45 % 47% 50 % 

Antal anställda 14 16 15 

Andel behöriga förskollärare 47 % 43,8 % 31,3 % 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 21 % 31 % 31,3 % 

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) 5.9 5.19 5,3 
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Förskolan Prästängen  

Förskolan bedrivs i lägenhetslokaler på nedre botten på Prästgårdsgärde och har en 

egen gård med klätterställning och lekredskap. Prästängen har 35 barn inskrivna. 

Barnen är fördelade på två avdelningar. 2 förskollärare fungerar som 

arbetslagsansvariga. Personalen består av 3,8 barnskötare och 2,0 förskollärare 

och en kokerska på förskolan.

Förskolan Prästängen 2015 2016 2017 

Antal barn 33 35 35 

Antal barn per avdelning 16 17,5 17,5 

Andel barn med annat modersmål 58 % 77 %  60 % 

Antal anställda 5 7 6 

Andel behöriga förskollärare 52 % 28,6 % 33,3 % 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 60 % 29 % 50 % 

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) 6,4 4.6 5,8 

 

Förskolan Solängen 

Solängen finns på Prästgårdsgärde nära parker och Solbergaskogen. Förskolan 

bedrivs i lägenhetslokaler på nedre botten och har en egen gård. Solängen har 43 

barn inskrivna som är fördelade på tre avdelningar. Personalen består av 4,5 

barnskötare och 3.6 förskollärare, 1 resurs och en kokerska på förskolan. Tre 

förskollärare fungerar som arbetslagsansvariga för tre avdelningar. 

Förskolan Solängen 2015 2016 2017 

Antal barn 49 41 44 

Antal barn per avdelning 16,3 13,67 14,7 

Andel barn med annat modersmål 50 % 54 % 61,4 % 

Antal anställda 7 9 9 

Andel behöriga förskollärare 44 % 44,4 % 36 % 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 14 % 22 % 40 % 

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) 7 4,6 4,9 

 

 

 

Underlag, källor och kvalitetsarbetets genomförande 
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Solberga Förskolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom att utifrån 

nämndmålen utforma enhetsmål med förväntade resultat. Nämndmålen utgår från 

förskolans läroplan.  
 

 

 
 

 

I enhetens verksamhetsplan, (EVP) beskrivs, varje enhetsmål med det 

förväntade resultatet, med fokus på barnens lärande. Arbetssätt beskrivs med 

utgångspunkt ifrån pedagogernas förhållningssätt, organisation av tid, miljö och 

material, uppföljning, resursanvändning och utveckling. Genom att konkretisera 

våra enhetsmål ett eller två förväntade resultat, synliggörs vår måluppfyllelse. 

Utifrån den pedagogiska dokumentationen får vi tydliga indikationer på hur 

verksamheten ska vidareutvecklas. Verksamhetsplanens förväntade resultat och 

arbetssätt upprättas utifrån resultaten i kvalitetsredovisningen, 

förskolundersökningen, kvalitetsindikatorn (pedagogernas självvärdering av 

verksamheten) och utvärderingen av projektplaner. 

Enhetens ledningsgrupp arbetar fram ett förslag till EVP. Förslaget går sedan på 

remiss till utvecklingsgruppen. Utifrån de synpunkter som kommer in omarbetats 

EVP och förankras hos pedagogerna. 

Varje avdelning konkretiserar verksamhetsplanen i en processreflektion. Utifrån 

ett förberett projekt som integrerar läroplanens olika områden följer och 

interagerar pedagogerna i barnens lärprocesser genom att använda sig av detta 

verktyg.  

I processreflektionen sammanställs olika observationer i form av 

reflektionsprotokoll, anteckningar, bilder, teckningar och filmer. Det handlar om 

att fånga barnens pågående aktiviteter och relationer för att veta hur utmana dem 
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vidare. Genom att reflektera och analysera tillsammans med barn och andra vuxna 

får pedagogerna vet hur de ska gå vidare vid nästa tillfälle. De får då syn på vad 

barnen är nyfikna på just här och nu, vilka frågor som upptar dem, men även vilka 

förhållningssätt och arbetssätt som är framgångsrika. 

I slutet av varje termin gör varje avdelning en utvärdering och analys av 

processreflektionen och vid två tillfällen per år, höst och vår, skattar sig 

pedagogerna även utifrån stadens kvalitetsindikator. 

Årshjul samt komplement till årshjul 

Genom att vi beskriver vår arbetsprocess utifrån årshjulet och komplement till 

årshjul får vi en tydlig bild hur det systematiska kvalitetsarbetet hänger samman. 

Årshjulet (se bilaga) beskriver det pedagogiska årets innehåll övergripande. För att 

få struktur på kontinuerliga avstämningar och uppföljningar har vi delat in året i 

olika perioder. Periodernas innehåll, syfte och förväntade resultat tydliggörs i 

komplement till årshjul. 

Mål 

Normer och värden 

NÄMNDMÅL: 

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 
läroplansområden 

 

ENHETSMÅL: 

1.Alla barn inom Solberga förskolor får utvecklas utifrån sin 

individuella olikhet samt utvecklar respekt för andras olikhet 

Förväntat resultat 

Barnen är delaktiga i demokratiska processer. 

Den pedagogiska miljön och materialet ger förutsättningar för barnen att utvecklas 

utifrån sin individuella olikhet samt för att utveckla respekt för andras olikhet. 

Resultat 

Barnen är delaktiga i demokratiska processer. 

Som framgångsfaktorer i arbetet med att främja demokratiska processer lyfter 

pedagogerna den tillåtande miljön, förhållningssättet, det projekterande arbetssätt 

och pedagogisk dokumentation. Ett tydligt ställningstagande gällande alla 

människors lika värde som ger barnen möjligheter att våga och lita på sina egna 

förmågor. Att medvetet arbeta med hur dessa faktorer påverkar demokratiska 

processer ökar möjligheterna för barnen att vara delaktiga, samspela och påverka 
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det som sker på förskolan. Arbetet är ständigt pågående och består både av att ge 

barnen möjlighet att uttrycka sig själva och att förhålla sig till andras behov och 

önskemål. Först när en grupp blivit harmonisk och alla får ta sin plats och 

respekteras får individen möjlighet att utvecklas inom de olika områdena. Att man 

är olika är naturligt för barnen. De respekterar med självklarhet varandras 

olikheter.  

 

Pedagogerna lyfter gruppens betydelse för att stimulera demokratiska processer då 

lärande och utveckling sker i ett samspel mellan individer. Pedagogerna beskriver 

att deras  uppgift inte bara är att hjälpa barnen att stärka sin egen identitet utan 

också att samspela på ett positivt sätt så att ytterligare utveckling och lärande kan 

ske för alla individer. Barnen tar efter varandra och det är viktigt att förstärka 

positiva handlingar och på så sätt förstärka hela gruppens positiva energi. Att 

barnen regelbundet har varit i en mindre grupp har gett varje barn större 

talutrymme och varit bra för samspelet. Att det inte har varit fasta grupper har gett 

barnen möjlighet att samspela med olika barn. Barnen har visat mer fokus och 

intresse för vad dom är sysselsatta med. 

   

Pedagogerna beskriver hur de medvetet har arbetat med att öka barnens 

möjligheter till att vara delaktiga genom olika projektarbeten och i övrig 

verksamhet. Likheter och olikheter har synliggjorts, vilket lett till olika 

reflektioner hos barnen. Genom att på olika sätt möta dessa reflektioner har 

pedagogerna bidragit till ett förhållningssätt i vilket olikhet är en tillgång som 

berikar. Pedagogerna anser att barnen är kompetenta och att de ska ge dem 

möjligheter att lyckas, vilket betyder olika insatser för olika barn och de strävar 

efter att tillgodose alla barns enskilda behov. De beskriver att de ger barnen allt 

större frihet och visar att de litar på deras beslut. Pedagoger lyfter området normer 

och värden som  grunden i det pedagogiska arbetet och betonar vikten av att man 

behandlar varandra med en strävan efter att alla ska må bra, att vuxna ska kunna 

erkänna sina misstag och visa sig ödmjuka och mänskliga inför mötet med barn 

och föräldrar. Att det finns en samsyn gällande kunskap och synen på barn betonas 

också som betydelsefullt och att man som pedagog har ett positivt förhållningssätt.  

Viktigt är också att man bekräftar barnen och deras initiativ och kan reflektera 

över det som man tänker olika kring. De lyfter att de arbetar mycket med barnens 

sociala kompetenser och att det behöver finnas en öppenhet och flexibilitet i 

arbetssättet för att kunna möta olikhet. Att det finns tid för samtal och för att 

lyssna in och reflektera är också av vikt. Barnen har stort inflytande över sina 

dagar på förskolan och vet att de har stor frihet men lär sig också att det ibland 

även finns begränsningar för att det finns olika behov i gruppen. 

 

Bemötande, respekt och egenvärde beskrivs som viktiga bitar att arbeta med och 

är något som de lägger stor vikt vid. Pedagogerna har vägletts av tanken att 

verksamhetens innehåll och upplägg skall vara lustfyllt och utvecklande för alla 

barn oavsett kön. Pedagogerna har lyft barnens positiva sidor inför varandra och 
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uppmuntrat de till att ta hjälp av varandra. Genom att de har observerat och lyssnat 

till det som hänt under dagens aktiviteter och lekar samt till barnens önskemål har 

det fått de underlag att reflektera över som sedan fört verksamheten framåt. 

Pedagogerna beskriver att de bemöter varje barn utifrån deras intressen och behov 

och skapar möjligheter för dem att upptäcka andra sidor hos sig själva och hos 

varandra genom att vi tar ansvar för de sammanhang som de skapar och erbjuder 

på förskolan. De många positiva resultaten som beskrivs i pedagogernas 

utvärderingar visar att arbetet med normer och värden har varit framgångsrikt. De 

lyfter bl.a. att barnen har blivit självständiga individer som lärt sig genom att 

samarbeta och de använder sig av varandras förmågor. De accepterar, utmanar, 

inspirerar och hjälper spontant varandra. Barnen uttrycker att de måste samarbeta, 

de frågar om de kan hjälpa varandra och ger tips och idéer. De uttrycker sina 

åsikter, säger ifrån om det är något som de inte vill och försöker lösa sina 

konflikter genom att prata med varandra. Barnen är respektfulla mot varandra och 

mot nya barn och behandlar varandra väl. Empatin som barnen har för varandra 

har utvecklats och förstärkts. Barnen delar med sig, bjuder in varandra i lekar, 

hjälps åt med på och avklädning och tröstar varandra. Barnen förhandlar mer med 

varandra. De har utvecklat sitt tålamod och sin  förståelse för att man kan tycka 

olika om saker genom att delta i olika demokratiska processer, t.ex. att rösta fram 

vilken bok man ska läsa. Pedagogerna beskriver också att arbetssättet har bidragit 

till ett ökat lugn i barngrupperna vilket också främjat de demokratiska 

processerna. 

 

Vi har skapat en struktur och organisation för vårt likabehandlingsarbete som vi 

tycker fungerar. Likabehandlingsplanen innehåller en översikt över de åtgärder 

som under innevarande verksamhetsår är nödvändiga att genomföra för att 

förhindra diskriminering och kränkande behandling. Åtgärderna har grundats på 

en aktuell kartläggning av situationen i varje förskola och utvärderas årligen. 

Några avdelningar har också arbetat med att konkretisera likabehandlingen i en 

kompisbok som lyfter fram önskvärda förhållningssätt genom bilder på barnen. 

 

Den pedagogiska miljön och materialet ger förutsättningar för barnen att 

utvecklas utifrån sin individuella olikhet samt för att utveckla respekt för 

andras olikhet. 

Pedagogerna beskriver att miljöns utformning och innehåll spelar en stor roll för 

att förskolan ska kunna erbjuda barnen möjligheter att utvecklas utifrån sin 

individuella olikhet. I sina utvärderingar lyfter de olika faktorer som påverkar 

detta arbete. För olika personligheter ska kunna få ta plats och växa är det viktigt 

att miljön är tydlig, varierad, tillgänglig och tillåtande. Det är också betydelsefullt 

att det som finns i miljön bygger på det som barnen är intresserade av och blir till 

en hjälp i utforskandet. Genom att observera barnens intresse har pedagogerna 

skapat goda förutsättningar för barnens utveckling efter deras behov och olikheter. 

Att miljön görs lockande och intressant genom att den innehåller spännande 

projekt med möjligheter till utforskande är också en framgångsfaktor. Miljön 
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behöver på olika sätt stimulera till möten i mindre grupper som gör det lättare att 

ta plats och bli synliggjord. Genom att samlas runt heta ämnen utvecklar barnen 

sin förmåga till att se saker ur olika perspektiv och att diskutera, argumentera, 

samarbeta och förhandla. 

Att barnen har tillgång till obruten tid med långa arbetspass bidrar också till att 

barnen får möjlighet att stanna kvar i en aktivitet och utveckla sin koncentration. 

Men också till att välja olika aktiviteter samt att arbeta ensam eller i olika grupper. 

Barnen har många möjligheter att välja i den pedagogiska miljön och det har 

bidragit till att stärka deras egen identitet och gett dem möjlighet att utveckla sin 

individuella olikhet. Pedagogerna beskriver att de har sett att barnens förmåga att 

uttrycka sin vilja och sina behov har vuxit. Att barnen får ett reellt inflytande över 

sin miljö är betydelsefullt. Barnen har varit med, vid olika tillfällen, och tyckt till 

om miljön och material. De har varit stolta över att kunna komma med en idé, bli 

lyssnade på och få den genomförd. Pedagogerna beskriver att barnen i stor 

utsträckning är självgående i miljön. de ställer mycket frågor och vet att de får 

gensvar och vet att de kan välja själva. De vet att det de säger tas på allvar och att 

de kan ställa krav. Tack vare att miljön är tillgänglig så är barnen aktsamma om 

miljön och varandra vilket skapar ett bra klimat i gruppen. 

 

Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 88 % 78 % 87 % 

Prästängen 91 % 87% 93 % 

Solängen 79 % 84 % 90 % 

Enheten 86 % 81 % 89 % 

 

 

 

Normer och värden (Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 86 % 80 %  87 % 

Prästängen 97 % 91%  93 % 

Solängen 77 % 90 % 87 % 

Enheten 86 % 85 % 88 % 

 

Bedömning och analys 

Enheten bedömer att den helt har uppfyllt enhetsmålet. 

Andelen nöjda vårdnadshavare inom detta målområde på förskolan Citrusgården 

är 87 %. Det har ökat med 7 procentenheter jämförelse med föregående år (80 %). 



 
 

 
SID 14 (46) 

 

Andelen nöjda vårdnadshavare på förskolan Prästängen är 93 %. Det har ökat med 

två procentenheter i jämförelse med förra året (91 %). Andelen nöjda 

vårdnadshavare på förskolan Solängen är 87 %. Det har minskat med tre 

procentenheter i jämförelse med förra året (90 %). Spannet mellan den högsta och 

lägsta värden är 6 procentenheter.  Likvärdigheten har ökat med 5 procentenheter 

sen förra året. 

Vår analys är att arbetet inom detta område har varit framgångsrikt. Pedagogerna 

beskriver i sina utvärderingar att utvecklingen av lärmiljöerna, det projekterande 

arbetssättet, pedagogisk dokumentation samt pedagogernas förhållningssätt har 

bidragit till att barnen i högre grad får utvecklas utifrån sin individuella olikhet 

samt utvecklar respekt för andras olikhet.  

 

Utveckling och lärande 

NÄMNDMÅL 

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 

läroplansområden 

ENHETSMÅL: 

2.1 Alla barn inom Solberga förskolor får arbeta med sin 

språkutveckling och språkmedvetenhet utifrån sina individuella 

förutsättningar och behov 

Förväntat resultat 

Språk och symboler ses som ett verktyg för barnens lärande där arbete med olika 

målområden och ett temainriktat arbete används aktivt för att barnen ska utveckla 

nya begrepp. 

 

Språk och kommunikation samt läs- och skrivutveckling utmanas medvetet utifrån 

barnens intressen och förmågor och utgår ifrån olika språkgenrer. 

Resultat 

Språk och symboler ses som ett verktyg för barnens lärande där arbete med 

olika målområden och ett temainriktat arbete används aktivt för att barnen 

ska utveckla nya begrepp. 

 

Pedagogerna har genom att erbjuda spännande och lustfyllda projekt som 

innehållit intryck av olika slag inspirerat barnen till att vilja uttrycka sig på olika 

sätt. I projektarbetena har de lyft fram olika begrepp som barnen fått uppleva med 

sina sinnen och kroppar. Genom att pedagogerna har förberett och utvecklat 

projekten utifrån hur de kan bidra till att barnen utvecklar ett rikt språk, har barnen 

fått möjlighet till att berätta, beskriva, förklara och argumentera runt sina 

upplevelser och erfarenheter som de gör på förskolan. Den dagliga samlingen, 
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arbetet i smågrupper, bokläsningen, samtalen vid t.ex. måltiderna och att barnen 

känt sig trygga i gruppen har bidragit till  språkutveckling. Även pedagogernas 

medvetenhet om språkutveckling och utveckling av språklig medvetenhet liksom 

vikten av att språket på olika sätt används i den pedagogiska miljön har gynnat 

barnens utveckling.  

 

Pedagogerna har också arbetat med att utveckla en stimulerande lärmiljö som 

innehåller aktiviteter som stimulerar varje barns språkutveckling. Miljön har fyllts 

av språklig inspiration som olika slags bokstäver, symboler och förutsättningar för 

att utveckla barnens skriftspråk. De upplever att stationer som de har skapat har 

tillfört en enorm utveckling för barnen. Stationerna har tillfört mer intresse för 

kommunikation och även utmaningar. Barnen tar för sig mer och startar upp egna 

lekar, dom uttrycker sig mer avancerat och förklarar precis vad dom vill. 

Arbetsmiljön som pedagogerna har skapat för barnen är väldigt tillgänglig t.ex. om 

ett barn är intresserad av att måla säger dom det, om barnet inte kan uttrycka sig 

verbalt, uttrycker dom sig med kroppsspråk. De har skapat och använt sig av ett 

mer kategoriserat bildmaterial för språk utveckling. Barnen förstår kopplingen 

mellan bilderna och orden, och reflekterar över dem. Miljön synliggör olika 

kulturer och språk. De tar tillvara vara på det språk som finns på avdelningen. 

Detta har lett till att intresse för olika språk har ökat. Barnen pratar engelska 

spontant under dagen, räknar, sjunger eller säger enstaka ord. 

 

Skriftspråket har varit tydligt i miljön i form av bilder med text och material så att 

barnen kan uttrycka sig skriftligt. Barnen har också haft tillgång till olika 

uttryckssätt t.ex., musik, lera, färg och datorn som hjälp i sin språkutveckling. 

Pedagogerna beskriver att de har haft ett öppet klimat för frågor och reflektioner. 

De har arbetat med att skapa förståelser och innebörder av nya och gamla begrepp, 

använt sig av öppna frågor, gett barnen tid att tänka, tala och lyssna. Genom att 

integrera språklig stimulans i projekten har barnen på olika sätt utvecklat sin 

språkmedvetenhet. 

 

Pedagogerna beskriver att barnens språk och språkförståelse har utvecklats 

mycket. Barnen använder och prövar olika begrepp. De använder ett större 

ordförråd och längre meningar i kommunikationen än förut. De använder allt 

möjligt material för att symbolisera olika saker i leken. Barnen är intresserade av 

bokstäver och texter och för samtal med varandra om detta. Barnen samspelar och 

kommunicerar mer med varandra och pedagogerna. Att barnen utvecklat sin 

förmåga att leka tillsammans har bidragit till deras förmåga att kommunicera med 

varandra både verbalt och med kroppsspråk. De argumenterar och förhandlar, 

kompromissar, fantiserar och går in i sina olika rollekar där samtalen verkar vara 

en viktig del av leken. Barnen snappar upp och bygger vidare på det kompisarna 

gjort och samtalat om. Det finns barn som har lärt sig att ljuda olika ord och barn 

som läser. 
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Vårdnadshavarna berättar på utvecklingssamtalen att barnen utvecklats språkligt i 

hög grad. Barnen är intresserade av teckenspråk och vårdnadshavarna lyfter att 

barnen visar de tecken hemma och lär dem olika ord. Barnen har visat glädje över 

ord och skrivande har smittat varandra med den lusten. Ökad användning av IKT 

har  gynnat barnens språkutveckling och har gett fler ingångar till språkträning. 

Barnen navigerar på lärplattan, startar olika appar, spelar in filmsnuttar och 

fotograferar med lärplattan. För att stimulera språkutvecklingen lyfter 

pedagogerna vikten av att ge tid till samtal, att lyssna och vara nyfikna på barnen. 

 Genom att pedagogerna är positiva språkliga förebilder som ger barnen stöd och 

redskap i sin kommunikativa utveckling kring att t.ex. komma överens stimuleras 

barnens språkutveckling. Pedagogerna har dokumenterat barnens språkutveckling 

skriftligt och med videoinspelningar och visat för vårdnadshavaren under 

utveckling samtal. Barnen får också ta del av dessa inspelningar. De tar tillvara på 

barnens intresse och skapar lärorika aktiviteter för att utveckla barnens språk. 

Barnen reflekterar över de pedagogiska dokumentationerna som är uppsatta på 

väggarna och när de använder projektorn.  

 

Språk och kommunikation samt läs och skrivutveckling utmanas medvetet 

utifrån barnens intressen och förmågor och utgår ifrån olika språkgenrer. 

 

Genom lustfyllda projektarbeten har intressen för olika områden och samtidigt 

lusten till att uttrycka sig på olika sätt väckts. Pedagogerna har skapat 

förutsättningar för att barnen ska få möta och använda sig av olika språkgenrer 

(berätta, diskutera, argumentera, undersöka, tillgång till fakta) och arbetet med att 

skapa en rik språklig miljö har fortsatt under året som gått.   

 

Pedagogerna har försökt att inkludera skrivandet i leken genom att stimulera 

barnen till att skriva i andra miljöer än bara vid bordet. Pedagogerna har sett till att 

det finns förutsättningar för skrivande, i form av skrivmaterial bokstäver ord mm. 

De har jobbat med att skriva tillsammans med barnen i projektet i intervjuer, 

tankekarta, sagor mm. 

 

Barnens intresse för skriftspråk har ökat, dels för att skriva själva samt att se på 

när vuxna skriver. Många barn har ett brinnande intresse för skriftspråket och är 

mycket intresserad av bokstäver och de har smittat av sig på varandra. Barnen har 

fått göra sina egna sagor efter en tydlig struktur och fått en förståelse för sagans 

uppbyggnad som också spelades in och gjordes till QR-koder (tvådimensionell 

kod för optisk avläsning). Detta har bidragit till att de gärna sitter och lyssnar på 

varandras sagor.  
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Att arbeta i mindre grupper för att stimulera barnens språkutveckling beskrivs som 

framgångsrikt i pedagogernas utvärderingar. Kommunikation och talutrymme 

gynnas. Barnen har berättat, argumenterat och reflekterat kring de ”utmaningar” 
de arbetat med tillsammans. Barnens tankar, idéer och intressen synliggörs och har 

använts för att stimulera varje barns språkutveckling vidare. Det har också varit till 

stor hjälp inför och under utvecklingssamtalen. Dokumentationerna har hjälpt 

pedagogerna och vårdnadshavarna att få syn på barnets förändrade 

språkutveckling. Barnen visar mycket större intresse för böcker, läsning och 

berättande än tidigare. Barnen använder sig av de olika språkgenrerna (fakta, 

lekande samtal, berättande, argumenterande, dialoger, diskussion, undersökande) 

under sin dag på förskolan. Tillsammans med barnen har pedagogerna diskuterat 

kring olika bokgenrer så som faktaböcker och sagor. Pedagogerna har sett ett ökat 

intresse för det skriftliga språket hos barnen. De har använt skrivarhörnan flitigt. 

Pedagogerna  har medvetet strävat efter att ge barnen möjlighet att utveckla sitt 

språk och sin språkliga medvetenhet genom att de har samtalat med barnen efter 

deras intressen och även utvidgat deras språk genom att använda nya ord och 

begrepp. De har benämnt vad de gör under dagens rutiner t.ex. vid påklädning för 

att ge barnen ett aktivt vardagsspråk. Även projektet har gett barnen ett större 

ordförråd. Barnen ritar symboler och skriver med papper och penna och på datorn. 

Pedagogerna använder sig till viss del av språkdomäner som ett verktyg för att 

kartlägga barns språk och språkutveckling.  
 

Mitt barn uppmuntras språkligt (Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 79 % 76 % 82 % 

Prästängen 100 % 87 % 93 % 

Solängen 78 % 92 % 76 % 

Enheten 83 % 82 % 83 % 

 

Barns språkliga och kommunikativa utveckling (kvalitetsindikatorn) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 4 3.8 4,2 

Prästängen 4 3.5 4,5 

Solängen 4 3.3 3,7 

Enheten 4 3.6 4 

ENHETSMÅL: 

2.2 .Alla barn inom Solberga förskolor får möjlighet att utforska 

matematik utifrån sina individuella förutsättningar och behov 
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Förväntat resultat 

Barnens matematiska tänkande utmanas aktivt och de får möjlighet att individuellt 

och tillsammans med andra förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och 

logiskt tänkande. 

 

Bygg och konstruktionslek används aktivt i ett utforskande och temainriktat 

arbetssätt där matematik är integrerat 

Resultat 

 

Barnens matematiska tänkande utmanas aktivt och de får möjlighet att 

individuellt och tillsammans med andra förstå, lösa problem och tillämpa 

matematiskt och logiskt tänkande. 

 

Pedagogerna har arbetat vidare med hur de genom pedagogisk dokumentation, ett 

projekterande arbetssätt och en stödjande lärmiljö kan utmana barnens 

matematiska tänkande. Genom att förbereda sig för vad matematik kan vara och 

bli kopplat till det projekt som pågår har pedagogerna skapat mötesplatser där 

barnen tillsammans kan undersöka, förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt 

och logiskt tänkande. Utifrån den nyfikenhet, intresse och de frågor som väckts 

hos barnen har pedagogerna arbetat vidare med att vidga den matematiska världen 

och bredda möjligheterna till att utforska densamma genom att integrera 

läroplanens olika områden i undersökandet. I projektarbetet har barnen fått 

möjlighet att undersöka kontraster och variationer. Genom att uppmärksamma och 

synliggöra vardagsmatematiken som uppstått har kontinuerlig matematisk dialog 

mellan barnen skapats. Pedagogerna har lyssnat på barnen och deras matematiska 

hypoteser, använt sig av matematiska begrepp och öppna frågor och har genom 

detta skapat intresse för det matematiska tänkandet och utmanat det vidare. 

Genom att pedagogerna har reflekterat med varandra och tillsammans med barnen 

över det som händer i verksamheten på ett bättre sätt har de kunnat se vilket 

matematiskt utforskande som sker. 

 

I pedagogernas utvärderingar finns många exempel på att barnen har utvecklat 

sina matematiska förmågor. De visar en glädje och ett ökat intresse för matematik.  

De drar matematiska slutsatser och räknar spontant själva och tillsammans både på 

svenska och engelska. Barnen intresserar sig för addition och subtraktion. De 

använder sig av matematiska begrepp uppmärksammar geometriska former i 

vardagen. De räknar maskar, snäckor och myror och intresserar sig för pengar och 

pengars värde när de leker affär och café. Barnen försöker lösa sina 

vardagsproblem, de hjälper varandra och använder sig av olika strategier. De 

använder sig av  problemlösning i projektarbetet. Barnens förmågor att lösa 

problem har utvecklats. De integrerar matematik i olika lekar och aktiviteter. 

Pedagogerna upplever att barnen har fått en större förståelse för former och lärt sig 

begrepp. De vill ha utmaningar i matematik i form av mattegåtor. Barnen spinner 
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vidare på olika utmaningar och uppdrag de fått, de kan ta med sig kunskap från ett 

område till ett annat. Barnen sorterar olika saker och utforskar matematik dagligen 

i projektet och i lärmiljön. 

 

Pedagogerna ser att matematikområdet fungerar bra och att lärmiljön bidragit till 

resultatet Eftersom matematik på olika sätt finns i miljön och på olika sätt ingår i 

allt vi gör har vår strävan varit att uppmärksamma och medvetandegöra barnen om 

detta.  

 

Bygg och konstruktionslek används aktivt i ett utforskande och temainriktat 

arbetssätt där matematik är integrerat. 

 

Pedagogerna har sett ett stort intresse för bygg och konstruktion och att det är en 

stor del av barnens vardag.  Pedagogerna har fyllt på miljön med olika material 

och beskriver att en mångfald av varierade material gynnar matematisk 

utforskning. Barnen använder bygg och konstruktion i sina lekar och i 

projekterandet för att utforska och komplettera. Att tillföra figurer och djur ökar 

lusten till att bygga och konstruera och utvecklar leken. Bilder på byggen, barnens 

egna och andra stimulerar också byggandet. Pedagogerna beskriver också att 

barnen bygger mer avancerat och koncentrerat när det är färre barn i samma rum 

och när en pedagog är delaktig. Barnen använder olika begrepp när de bygger, 

som t.ex. liten, stor, många, högt mm. De ser en stor utveckling i barnens 

matematiska tänkande gällande t.ex. rumsuppfattning och problemlösning.  

Barnen bygger och konstruerar med olika material de utmanas aktivt att lösa 

matematiska problem, de har lärt sig att dela på materialet för att kompisarna ska 

kunna bygga. Barnen använder olika material som symboliserar andra saker t.ex. 

stolar- tåg osv. De bygger ofta i alla möjliga stationer med det materialet som 

finns där, eller så flyttar de runt materialet. Barnen utmanar varandra i 

magnethörnan, hur de ska kunna bygga högt, vad de kan bygga m.m. 

Barnen ställer frågor till varandra, funderar och delar med sig av sina tankar kring 

olika problem och hur de kan lösas. Pedagogerna har introducerat lärplattan mer 

och barnen har spelat spel med inslag av bygg och konstruktion. ”Det är som att 

de barnen bär inom sig förflyttar sig ut i händerna och tar form genom olika 

konstruktioner. ” 

 

 

 

 

 

 

Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 



 
 

 
SID 20 (46) 

 

Citrusgården 76 %  72 % 78 % 

Prästängen 89 % 87 % 88 % 

Solängen 70 % 91 % 81 % 

Enheten 77 % 80 % 81% 

 

Barns matematiska utveckling (kvalitetsindikatorn) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 4  3,8 4 

Prästängen 4 3,5 4,5 

Solängen 4 3,3 3 

Enheten 4 3.6 3,8 

ENHETSMÅL: 

2.3 Alla barn inom Solberga förskolor får möjlighet att utforska teknik 

utifrån sina individuella förutsättningar och behov 

Förväntat resultat 

Barnens tänkande om teknik utmanas aktivt. 

Arbetet med teknik och tekniska lösningar fördjupas och används aktivt i ett 

utforskade och temainriktat arbetssätt. 

Resultat 

Barnens tänkande om teknik utmanas aktivt. 

Pedagogerna har arbetat med att barnen i den vardagliga verksamheten har fått 

möjlighet att utveckla möjlighet att utveckla sin förmåga i att urskilja teknik i 

vardagen och i att utforska hur enkel teknik fungerar. Barnen har också fått 

möjlighet i att utveckla sin förmåga att bygga, skapa, experimentera och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Pedagogerna har 

reflekterat över hur de kan arbeta med teknik i det projekt som pågår, hur de kan 

använda sig av projektet för att lyfta och synliggöra teknik i olika sammanhang. 

Med hjälp av teknik har de också tillsammans med barnen undersökt och fördjupat 

projektarbetet.  

De har integrerat aktiviteter som stimulerar varje barns möjligheter till att 

upptäcka och utforska teknik i vardagen. Barnen har, i den mån som det gått, 

själva kunnat använda sig av tekniken för att lösa olika problem och i sitt 

utforskande. Pedagogerna har benämnt och lyft fram olika tekniska begrepp. 

Barnen har använt sig av olika medier i sin vardag och i det sociala samspelet. 

De har använt lärplattan för att fotografera, filma, spela spel och för att 

dokumentera och lägga ut dokumentationen på instagram. Barnen har fotograferat 

och filmat både med kamera och lärplatta De har använt sig av projicerade bilder 

och filmer av olika slag på vita duken. Barnen kan använda sig av Google, 

Youtube, ladda ner appar skriva ut från lärplattan. 
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Barnen använder sig av olika byggtekniker, målartekniker, skapande tekniker osv. 

De utmanar sig själva i vardagstekniker tex. dragkedjor, knappar, snören osv.  

Barnen använder sig av olika motoriska tekniker för att nå sina mål tex. klättra, 

gunga, cykla, åka pulka osv. De använder sig av olika objekt för att se hur olika de 

rör sig. Barnen har utvecklat förmågan att kasta högt, lågt, rulla, studsa genom att 

utforska olika tekniker. Pedagogerna har kommit med utmaningar och öppna 

frågor som lockat barnen till tekniskt tänkande och till att hitta olika lösningar. 

Barnen använder IKT som en naturlig del i sin vardag på förskolan.  

 

Arbetet med teknik och tekniska lösningar fördjupas och används aktivt i ett 

utforskade och temainriktat arbetssätt. 

 

Pedagogerna har använt sig av internet tillsammans med barnen för att söka 

kunskap om olika ämnen i projektarbetet och i övrig verksamhet. De har diskuterat 

tillsammans med barnen om hur man kan söka svar på olika frågor på internet.  

Pedagogerna har använt projektorn för att projicera bilder från projektet på 

väggen. Barnen har använt olika tekniker och verktyg när de har skapat med olika 

material. De har provat på olika tekniker i rörelsematerial och byggmaterial.  

 

Pedagogerna beskriver en hel del utmaningar med att integrera teknik i 

utforskandet och projekterandet. Tekniken fungerar inte alltid som den ska vilket 

blir ett tråkigt och ett frustrerande moment. De lyfter att de behöver utmana 

barnen genom apparna och ge dem ny inspiration och nya kunskaper. Pedagogerna 

ska tillföra appar och kunskaper kring tekniken runt lärplattan, t.ex. hur man 

kopplar ihop plattan med högtalarna. Det behövs material, tid och fokus för att 

bygga upp en undersökande miljö med IKT inslag. 

 

Pedagogerna lyfter att de behöver arbeta mer med teknik nästa termin i projektet, 

konstruera och observera vilka tekniker barnen använder och reflektera kring detta. 

Även tillföra olika tekniker till barnen och läsa litteratur t.ex. Teknik-didaktik i 

förskolan så de kan få span på olika tekniker som barnen använder sig av. 
 

 Naturvetenskap/Teknik (kvalitetsindikatorn) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 4 3.6 4 

Prästängen 4 3,5 4,5 

Solängen 4 3,7 2,7 

Enheten 4 3,6 3,6 

ENHETSMÅL: 
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2.4 Alla barn inom Solberga förskolor ska få en förståelse för 

naturvetenskap 

Förväntat resultat 

Arbetet med naturvetenskapliga fenomen fördjupas och används aktivt i ett 

utforskande och temainriktat arbetssätt. 
 

Resultat 

Arbetet med naturvetenskapliga fenomen fördjupas och används aktivt i ett 

utforskande och temainriktat arbete 

Pedagogerna har arbetat vidare med hur de genom pedagogisk dokumentation, ett 

projekterande arbetssätt och en stödjande lärmiljö kan ge barnen en förståelse för 

naturvetenskap.  Genom att de har förberett sig för vad naturvetenskap kan vara 

och bli kopplat till det projekt som pågår har de skapat mötesplatser där barnen har 

fått möjlighet till att utveckla intresse och förståelse för naturvetenskap.  

Pedagogerna har reflekterat över hur barnen genom projekterandet samt i övrig 

verksamhet kan utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. Utifrån den nyfikenhet, intresse och de frågor som väckts hos barnen har 

de arbetet vidare med att vidga den naturvetenskapliga världen och bredda 

möjligheterna till att utforska densamma genom att integrera läroplanens olika 

områden i undersökande.  

 

Naturvetenskapliga fenomen finns hela tiden runt omkring oss att uppleva med 

våra sinnen och kroppar t.ex. olika väder, naturen under olika årstider, våra 

kroppars rörelse och funktioner. Pedagogerna tycker att de till stora delar har 

lyckats med att ge barnen olika upplevelser för kroppen och sinnena genom 

vattenexperimenten, rörelsegrupperna och besöken i skogen. De tror att de på det 

sättet har lagt grunden till en förståelse för några av kretsloppen i naturen. Att de 

varit ute mycket och upplevt olika väder har varit en upplevelse för kroppar och 

sinnen. Att föra in naturvetenskapen i miljön genom olika material och experiment 

har också bidragit till att barnens nyfikenhet för naturvetenskap har ökat.  

Pedagogerna har sett att konkreta upplevelser som att följa fjärilens utveckling, 

genom att man har köpt in fjärilslarver till förskolan, stimulerar lärandet och 

utvecklar empatin. Att följa barnens intressen, göra besök utanför förskolan och 

använda sig av ett utforskande arbetssätt och en struktur för hur de ska fånga 

barnens frågor och intressen lyfts också som positivt. Vidare har de skapat 

stationer med inslag av naturen som barnen har uppskattat och utforskat. De har 

tillvaratagit barnens intressen och skapat givande miljöer därefter. Målet är 

konstant att uppmärksamma barnens intresse och sedan förstärka det på bästa 

möjliga sätt. De har arbetat med att barnen ska få möjlighet koppla det som dom 

har utforskat utomhus med inomhus. Barnen får en tanke ställare eller blir glatt 
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överraskade när dom kommer in och ser kanske en bild på samma blomma som de 

sett utomhus.  

Pedagogerna har synliggjort naturvetenskapen som barnen har mött i vardagen och 

undersökt vilka utforskningar som barnen har gjort i projektarbetet. De har 

reflekterat över hur de har kunnat vidga och utmana barnens tänkande i detta 

utforskande genom t.ex. olika uttryckssätt. Pedagogerna har arbetat med ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt som genom att arbetssättet har haft sin 

utgångspunkt i barnens frågor, hypoteser, problemlösande erfarenheter och lust att 

lära. Arbetssättet har utvecklats med hjälp av pedagogisk dokumentation och 

bidragit till att barnen har utvecklat sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

 

De har använt sig av olika experiment tillsammans med barnen för att barnen ska 

få förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen. Barnen har varit delaktiga i att 

skapa kretslopp och har haft tillgång till ett flertal experiment under året, både 

under våra årslånga projektarbeten och i den övriga verksamheten. Pedagogerna 

har besökt skogen tillsammans med barnen. De har arbetat med att benämna och 

samtala om djur och växter och visat omtanke om djur och natur. 

 

Barnen har skapat mycket med natur- och återvinningsmaterial. De plockar gärna 

med sig naturmaterial från skogen till förskolan som de sedan kan undersöka 

vidare och använda sig av i sitt skapande och konstruerande. Pedagogerna har 

använt sig av öppna frågor för att skapa nyfikenhet, leda utforskande vidare och 

för att synliggöra barnens tankar, idéer och strategier. Barnen har haft möjlighet att 

testa sina hypoteser och bl.a. fått uppleva vattnets olika former och rörelser och 

utforskat vatten kontinuerligt tillsammans eller enskilt. 

 

Barnen är nyfikna på det som händer runt  omkring dem, de ställer frågor om 

naturen och djuren. De uttrycker sina funderingar till både kompisar och 

pedagoger och spekulerar kring dem. Barnen har utforskat olika skuggor inne på 

förskolan men även ute. De har  utforskat sambanden mellan vatten, sand och jord. 

Pedagogerna och barnen har ofta varit i  har ofta varit i naturen och skogen, vilket 

gett barnen möjligheter till andra typer av lek. Barnen har fått möjligheter till att 

utforska naturen kravlöst, vilket varit en bra inspirationskälla. Barnen har 

tillsammans hittat olika intresseområden som de utforskat. De är mer aktiva i 

skogen, de är intresserade av naturmaterial söker efter olika ”naturupplevelser” 

som håligheter, djur, insekter, och ställer många frågor om varför det ser ut som 

det gör i naturen.  

Barnen känner igen och benämner växter och djur. De uppmärksammar olika 

naturvetenskapliga fenomen och utforskar naturvetenskapliga experiment ( t.ex. 

såpbubblor och olika sorters grenar som får blomma inomhus) och berättar hur 

vatten blir till is. 
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Barnen har fått ett intresse för att ta hand om sina växter. De leker mycket 

”plantering” då de gräver, sätter frön och vattnar, och olika djurlekar. 

Barnen har visat intresse för olika djurs livscykler. De har fått en helhetssyn på 

vad ett år är och visat stort intresse för detta och har pratat om årstider, månader 

och dagar. De använder sig av olika verktyg för sitt utforskande t.ex. 

förstoringsglas, lärplatta, faktaböcker och dator. 

 

Pedagoger lyfter att de  behöver bli bättre på att ta reda på vad naturvetenskap 

egentligen kan bli och hur de kan jobba med det. De behöver ha material som 

hjälper barnen att komma nära naturen och se detaljer (förstoringsglas/mikroskop), 

och hjälper pedagogerna att ta ett steg bakåt och se helheten (projektor), och som 

ger nya perspektiv (speglar) samt hjälper barnen att återskapa det som de ser 

(penna och papper). De tror att detta kommer att hjälpa barnen och pedagogerna 

att få en djupare relation med naturen och få syn på barnens relation med 

densamma.  De behöver utveckla det utforskande arbetssättet och få en struktur på 

hur de ska fånga barnens frågor och tankar och bli bättre på att dokumentera och 

reflektera över det som sker. 

 De behöver se till att det finns material som sand och vatten i lärmiljön 

tillgängligt ofta, både inne och ute. Överlag så måste vi se över att det finns ännu 

mer utforskningsmaterial i lärmiljön. Vi behöver arbeta mer med 

naturvetenskapliga enklare experiment och reflektera kring dessa och ta hjälp av 

lärplattan för att hitta material som lockar till lärande gällande naturvetenskapliga 

fenomen.  

 

Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskap (Förskoleundesökning 2015-

2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 78 % 78 % 75 % 

Prästängen 85 % 86 % 89 % 

Solängen 74 % 88 % 85 % 

Enheten 78 % 82 %  80 % 

 

Naturvetenskap/teknik (kvalitetsindikatorn) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 4 3.6 4 

Prästängen 4 3,5 4,5 

Solängen 4 3,7 2,7 

Enheten 4 3,6 3,6 
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NÄMNDMÅL 

Stadsdelsnämndens verksamheter erbjuder kultur och eget skapande 

ENHETSMÅL: 

2.5 Alla barn på Solberga förskolor ska erbjudas möjlighet till kultur. 

Förväntat resultat 

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer bidrar till barnens kreativitet och 

används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt. 

Barnen utmanas i den skapande verksamheten till att uttrycka sig i olika 

uttrycksformer. 

Alla barn erbjuds möjlighet att ta del av professionellt kulturutbud. 

 

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer bidrar till barnens kreativitet 

och används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt. 

 

Pedagogerna har arbetat vidare med hur de genom pedagogisk dokumentation, ett 

projekterande arbetssätt och en stödjande lärmiljö ska skapa förutsättningar för att 

barnen ska kunna få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama. Genom att de har förberett sig för vilka 

uttryckssätt som barnen kan använda sig av har de skapat mötesplatser där barnen 

har kunnat bearbeta och ge uttryck för de olika intryck som de har fått. Utifrån den 

nyfikenhet, intresse och de frågor som väckts hos barnen har de arbetat vidare med 

att använda sig av olika uttryck i utforskandet. 

 

Pedagogerna har arbetat med att utveckla en lärmiljö vars innehåll, struktur och 

utrymme för olika uttryckssätt möjliggör för barnen att själv kunna styra över sina 

aktiviteter och val. Pedagogerna har introducerat miljö, material och olika 

tekniker. Skapandet har till stor del skett på barnens premisser och byggt på deras 

idéer, tankar och fantasi, samtidigt som pedagogerna introducerat och utmanat 

barnen med nya och spännande material och olika tekniker som de kan pröva på. 

Barnen har haft rikliga tillfällen till att få använda sig av estetiska uttryck i 

lärandet. Barnen har haft tillgång till ett varierat material och till att testa olika 

skapande tekniker. Pedagogerna har gått till biblioteket tillsammans med barnen 

och tagit del av det kulturutbud som finns i närheten när det har varit möjligt. IKT 

har använts som ett redskap i arbetet med olika uttrycksformer. Genom att 

pedagogerna har integrerat skapande på olika sätt i projekten så har barnen haft 

tillgång till en variation av uttryckssätt i sitt lärande, lekande och utforskande. 

Barnen har utvecklat sitt sätt att måla och att använda färger och penslar. De leker 

hela dagarna i olika konstellationer. De leker olika lekar som tex fantasi och olika 

rollekar var de än är. 
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Barnen använder sig av olika skapandetekniker, visar intresse för nya material och 

har en vilja att lära sig, Barnen skapar på eget initiativ och använder materialet på 

ett kreativt sätt under hela dagen. De uttrycker sig via skapande uttrycksformer. 

Barnens självförtroende har stärks, många vågar uttrycka sig genom dans. Barnen 

uppträder, dansar och sjunger, utforskar takt och rytmkänsla, ”testar egna moves”  

och skapar till olika sorters musik. 

 

Pedagogerna har arbetat med pedagogisk dokumentation och genom detta har 

barnen reflekterat över sitt eget lärande och görande. Den pedagogiska 

dokumentationen har synliggjort barnens olika lär- och skapandeprocesser.  

 

Barnen utmanas i den skapande verksamheten till att uttrycka sig i olika 

uttrycksformer. 

 

Barnen har haft tillgång till många olika uttryckssätt och material i sitt 

projekterande och i övrig verksamhet. Pedagogerna har stimulerat barnen till att få 

uppleva och återskapa det som de har upplevt i projektet på många olika sätt. Med 

stöd av enhetens ateljerista har pedagogerna genom handledning och workshops 

fått kunskap om olika material och metoder och fått möjlighet att testa olika 

uttryckssätt som de sedan har använt tillsammans med barnen.  

 

Barnen visar intresse för skapande med olika material, lera, målning o.s.v. De har 

provat olika tekniker, material och rörelser när de har målat och använt sig av nya 

redskap som pedagogerna introducerat. De har lockats till eget skapande med 

olika material. Deras  självförtroende har stärkts  till att våga uttrycka sig genom  

t.ex. dans. De antar olika utmaningar och intar olika roller. Barnen använder sig av 

olika språkgenrer när det sjunger och berättar saker för pedagoger och varandra. 

De har utmanats och utmanar sig själva i många skapande material som ökar deras 

kreativitet såsom papper, naturmaterial pärlplattor, pärlor mm. Barnen skapar mer 

detaljrika och avancerade teckningar. De hanterar deg och lera lätt. Barnen 

utforskar spontant olika naturmaterial och bygger olika konstruktioner.  

 

Barnen målar spontant med olika material och tekniker, trycker, stänker färg, slår 

penseln mot pappret och utvecklar sitt skapande. Barnen sitter längre tid och 

koncentrerar sig när de målar än vad de gjorde förut. Barnen använder sig av och 

kombinerar flera olika slags pennor och målarfärg.  Barnen använder och är 

uppmärksamma på olika språk. De använder olika rekvisita när dom dansar och 

sjunger. Barnen skapar och bygger spontant i olika material, olika slags deg, lera, 

sand och olika slags magneter. Barnen ber om musik dagligen, dansar till olika 

slags musik, dansar med varandra-ringdans, pardans, ”rammeldans” (från förra 

projektet) eller på olika sätt bredvid varandra. Barnen har använt sig av lärplattan 

som ett uttrycksmedel och till att dokumentera dessa  med. 
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Alla barn erbjuds möjlighet att ta del av professionellt kulturutbud. 

 

De flesta av barnen har varit på biblioteket. Solängens och Citrusgårdens 5åringar  

har sett energiagenterna spelat teater kring energiförbrukning. 

De äldsta barnen har varit på teater kring ”barnkonventionen.” 

Barnen har varit på museum i mindre grupper. Några har besökt en Pettson och 

Findus utställning och några har varit på Aquaria. De äldsta barnen har också varit 

på biblioteket och deltagit i en sångföreställning med Janne Stenborg.  

Barnen, främst då de äldre, uppskattar besök utanför förskolan, skansen, parker 

och museum. För de yngsta räcker de oftast mer än nog att besöka närmiljön. 

Pedagogerna anser att fokus i första hand ska ligga på att barnen ska få erfara 

kultur i sin vardag på förskolan. Pedagogerna lyfte att de vill arbeta vidare med att 

fördjupa sig i hur de kan använda sig av och erbjuda olika uttryckssätt som tex 

drama, musik sång och dans.  

 

Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (Förskoleundersökning 

2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 61 % 39 % 50 % 

Prästängen 68 % 83 % 63 % 

Solängen 31 % 58 % 81% 

Enheten 55 % 55 % 59 % 

 

Skapande verksamhet(kvalitetsindikatorn) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 4 4 4,3 

Prästängen 4 3,5 4,5 

Solängen 4 3,7 3 

Enheten 4 3,8 3,9 

 

Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga till att utveckla sin förmåga att skapa och 

uttrycka sig i olika former (Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 86 % 80 % 94 % 

Prästängen 95 % 91 % 93 % 

Solängen 75 % 87 % 71 % 

Enheten 85 % 84 % 90 % 
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NÄMNDMÅL: 

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade 

ENHETSMÅL: 

2.6 Vi arbetar med att göra Solbergas Förskolor miljövänliga. 

Förväntat resultat 

Barnen visar omtanke om levande växter och djur samt deltar i förskolans 

återvinningsarbete. 

Miljö och material bidrar till att utmana barnens lärande om och medverkar till att 

föra utforskandet och det projekterande arbetssättet framåt inom området hållbar 

livsmiljö. 

Att ha genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för 

kemikaliesmart förskola. 

Att vi har ökat andelen vegetarisk och ekologisk mat i våra verksamheter. 

Att lokalvårdaren/lokalvårdarna ska vara miljömedveten/miljömedvetna. 

 

Barnen visar omtanke om levande växter och djur samt deltar i förskolans 

återvinningsarbete. 

 

Pedagogerna har arbetat med att på olika sätt konkretisera för barnen vad en 

hållbar livsmiljö är genom samtal och handling, i projektarbeten och i den dagliga 

verksamheten. I lärmiljön finns material som uppmuntrar barnens intresse för en 

hållbar livsmiljö. Pedagogerna har föregått med gott exempel och 

förhållningssättet har genomsyrat verksamheten. Arbetet med en hållbar livsmiljö 

är en process som ständigt pågår. En positiv upplevelse med kroppar och sinnen av 

vår natur är en förutsättning för att barnen i framtiden ska förstå vikten av att 

arbeta för en hållbar utveckling. Att pedagogerna varit ute mycket både i parker 

och i skogen har bidragit till barnens upplevelse av naturen som en tillgång. För att 

få en hållbar livsmiljö konstruerar och skapar vi med olika återvinningsmaterial. 

Barnen har själva valt naturmaterial som de har tagit med till förskolan och skapat 

med. 

 

Barnen har visat intresse för och vill veta fakta om djur och växter som de hittar, 

vad djuren äter, hur dem bor osv.  Barnen benämner olika djur och pratar med 

varandra om vad de heter. De uppmärksammar smådjur i naturen och vill leka med 

och ta hand om. Barnen vill ta hem djur som de hittar i naturen. De pratar mycket 

om hur man ska vara mot djur och växter och säger till varandra om är oaktsam. 

Barnen är varsamma om naturen i skogen. Barnen visar intresse för att plantera 

och för hur det de sått utvecklas. Barnen förstår mer och mer innebörden av att 

vara aktsam med våra saker och att det går att laga några gånger innan de kastas.  

För att öka medvetenheten inom detta område är det viktigt att vi inte bara gör bra 

saker utan att vi också förklarar varför vi gör det som vi gör. 
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IKT har använts som ett redskap i arbetet med hållbar livsmiljö. Pedagogerna har 

arbetat med pedagogisk dokumentation där barnen reflekterar över sitt lärande och 

görande gällande detta område. IKT har använts som ett redskap i arbetet med 

hållbar livsmiljö. Pedagogerna behöver reflektera över hur de kan vara mer 

närvarande och medforskande i barnens undersökningar på gården och hur de kan 

skapa förutsättningar för detta genom organisation, material och verktyg som 

stödjer detta.  

 

Miljö och material bidrar till att utmana barnens lärande om och medverkar 

till att föra utforskandet och det projekterande arbetssättet framåt inom 

området hållbar livsmiljö. 

 

Pedagogerna har använt sig av naturmaterial och återvinningsmaterial i 

verksamheten. Pedagogerna har integrerat och konkretiserat vad en hållbar 

livsmiljö är i olika projektarbeten samt i övrig verksamhet. 

Citrusgården och Solängen har under halva ht-16 arbetat med energiagenterna, 

som är ett samarbete med Sisab gällande att skapa en hållbar livsmiljö. De 

blivande skolbarnen har blivit energiagenter. Det har bidragit till att barnen 

påminner varandra och pedagogerna om att inte slösa på energi. Barnen släcker 

lamporna, stänger av vattenkranar och  uttrycker att vi måste spara energi. Många 

barn har lärt sig att ta vara på de medel vi har. Barnen utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Barnen uppmärksammar och plockar  

skräp i naturen. De uppmärksammar odlingar och de skrapar sina tallrikar. De vet 

att de kan återanvända visst material till sitt skapande och kommer med egna 

förslag. 

 

Pedagogerna har besökt skogen kontinuerligt och  har tagit in naturmaterial som 

barnen själva varit med och samlat. De uppskattade att få vara med och bidra till 

materialet på avdelningen. Detta material har vi sedan använt för skapande 

verksamhet samt att smycka avdelningen med. Materialet har varit ett bra 

komplement till att arbeta med projektet. De har inflytande över sin miljö. 

Nästa års val av projekt som berör hållbar utveckling kommer att bidra ännu mer 

till uppfyllelse av det förväntade resultatet. Vi behöver arbeta vidare med vad 

hållbar utveckling egentligen är och vad begreppet innebär för vår praktik. 

 

Pedagogerna vill i högre grad använda sig mera av naturmaterial och 

återvinningsmaterial, koppla detta till projektet och barnens intresse. De vill få 

barnen mer medvetna om hur miljö och människa verkar tillsammans. Hur vi kan 

spara på vår miljö  och hur ”slösandet” av exempelvis papper och vatten påverkar 

oss. De ska medvetet välja materialet till  projektarbetet enligt detta.                  
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Att ha genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums 

vägledning för kemikaliesmart förskola. 

Vi har uppnått nivå 1. Medarbetarna på förskolorna har deltagit  i webbutbildning 

för kemikaliesmart förskola. 

 

Att vi har ökat andelen vegetarisk och ekologisk mat i våra verksamheter. 

Förskolan har en kostpolicy och barnen serveras god och näringsriktig mat som är 

lagad från grunden. Vi serverar minst en vegetarisk rätt i veckan och försöker 

handla ekologiska produkter i så stor utsträckning som det går. Vi har köksträffar 

några gånger per år för att kokerskorna skall kunna byta erfarenhet och diskutera 

aktuella ämnen som tex inköp av ekologiska produkter 

 

Andel ekologiska livsmedel 2017 
 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 46,19% 37 %  38,34 % 

Prästängen 33.98 % 35 %   45,42 % 

Solängen 46,19 % 38 %   46,85 % 

Enheten 42,35 % 36,6 %   42,7 % 

 

Att lokalvårdaren ska vara miljömedveten. 
Förskolorna kommer att ha städning varje dag i veckan och lokalvårdaren ska ha 

god kännedom om kemiska produkter samt ett dokument som beskriver hur 

produkten ska hanteras på ett säkert sätt och ska som ska förvaras på ett 

lättillgängligt ställe som alla på förskolan känner till. 

 

Utveckling och lärande (Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 76 % 71 % 77 % 

Prästängen 88 % 88 %  86 % 

Solängen 68% 86 %  81 % 

Enheten 76 % 79 %  80 % 
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Kvalitetsindikatorn 2015-2017 

 

kvalitetsindikatorn 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 4 3,8 4,2 

Prästängen 4 3,5 4,5 

Solängen 4 3,5 3,1 

Enheten 4 3,7 3,9 

 

Bedömning och analys 

Analysen av det insamlade materialet inom enhetsmålet språk 

Enheten bedömer att den har uppfyllt enhetsmålet helt. 

2017 har enheten ökat andelen nöjda föräldrar avseende mitt barn uppmuntras i att 

utveckla sitt språk från 82 % (2016) till 83 % (2017). 

Förskolan Citrusgården har ökat 6 procentenheter från 76 % (2016) till 82 % 

(2017).  Andelen nöjda vårdnadshavare på förskolan Prästängen har ökat  6 

procentenheter från förra året 87 % (2016) 93 % (2017). Solängen har minskat 16 

procentenheter 92 % (2016) 76 % (2017).  

Likvärdigheten mellan förskolorna har minskat.  Det skiljer 17 % mellan det 

högsta och lägsta värdet i förskoleundersökningen 2017. Föregående år var 

skillnaden 16 %.  

Enheten skattar sig på 4 i årets kvalitetsindikator vad det gäller språk och 

kommunikativ utveckling. Förra året skattade sig medarbetarna på 3,6. 

Likvärdigheten mellan förskolorna har sjunkit med 0,4. 

Det som framkommit i arbetet med kvalitetsindikatorn är att vi behöver utveckla 
vår samverkan med vårdnadshavarna så att de får information om syftet med arbetet 

med språklig utveckling. Vi åstadkommer detta genom att utveckla dokumentationen 

av barns förändrade språkanvändning så att det blir en pedagogisk dokumentation som 

förmedlas till vårdnadshavaren under utvecklingssamtal.  

Vidare arbetar vi med att förmedla syftet med det språkutvecklande arbetet genom 

kontinuerlig information till vårdnadshavarna genom b.la informationsbrev och 

väggdokumentationer. 

 

Vi behöver också arbeta vidare med hur vi utmanar barnens språk, kommunikation 

och läs- och skrivutveckling medvetet utifrån barnens intressen och förmågor och 

utgår från olika språkgenrer genom att skapa strukturer för hur vi integrerar detta 

arbete i våra projektarbeten. Vi behöver arbeta vidare hur vi kan använda oss av 

goda exempel av detta genom erfarenhetsutbyten (pedagogisk dokumentation) för 

att kunna följa, dokumentera och stimulera barnens förändrade språkutveckling. 
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Analysen av det insamlade materialet inom enhetsmålet matematik 

Enheten bedömer att den helt har uppfyllt enhetsmålet. 

I förskoleundersökningen 2017 har enheten höjt andelen nöjda föräldrar avseende 

matematik från 80 % (2016) till 81 % (2017). Det har ökat med en procentenhet. 

Förskolan Citrusgården har 78 % (2017) och har ökat sitt resultat med sex 

procentenheter från 2016 (72 %). Förskolan Prästängen har 88 % och har ökat sitt 

resultat med en procentenhet från 2016 (87 %). Förskolan Solängen har 81 % och 

har minskat sitt resultat med 10 procentenheter från 2016 (91 %) 

Likvärdigheten inom detta område har ökat. Det skiljer10 procent mellan det högsta 

och det lägsta värdet. 2016 skiljde det 19 procentenheter. 

Enheten skattar sig 3.8  i årets kvalitetsindikator. Föregående år 3,6.  Resultatet har 

ökat från föregående år. Likvärdigheten mellan förskolorna har minskat med 1,0. Det 

som framkommit i arbetet med kvalitetsindikatorn är att vi behöver utveckla vår 

samverkan med vårdnadshavarna så att de får information om syftet med arbetet med 

matematisk utveckling. Vi åstadkommer det genom att utveckla dokumentationen av 

barns förändrade kunnande gällande matematik så att det blir en pedagogisk 

dokumentation som förmedlas till vårdnadshavaren under utvecklingssamtal.  

 

Vidare arbetar vi med att förmedla syftet med arbetet med matematik genom 

kontinuerlig information till vårdnadshavarna via b.la informationsbrev och 

väggdokumentationer. Vi behöver också i högre grad synliggöra barnens 

matematiska utforskningar och förändrade kunnande för vårdnadshavarna. 

Vi behöver arbeta mer med att tillföra nya spännande material i byggområdet så att 

alla barn inspireras till att utforska matematik och bygglek samt arbeta mer utifrån 

uppdrag och möjligheter till att lösa problem.  

 

Analysen av det insamlade materialet inom enhetsmålet teknik 

Enheten skattar sig 3.6 i årets kvalitetsindikator. Föregående år 3,6. 

Likvärdigheten mellan förskolorna har minskat med 1,6 sen föregående år.  

Vi utvecklar arbetet inom området teknik genom att vi ska använda olika tekniska 

apparater mer med barnen inom olika ämnesområden för att fotografera, skapa, 

söka information och genom att vara källkritiska ihop med barnen. Vi behöver lära 

oss mer om den teknik som finns på förskolan. Vi behöver också arbeta vidare 

med hur vi för in ännu mer IKT i det projekterande arbetssättet så att barnen får 

använda sig av IKT.  

Teknik kan ibland vara ett svårt område att integrera och synliggöra i 

verksamheten. Pedagogerna vill under nästa läsår arbeta mer med hur de kan 

utveckla arbetet inom detta område i sina projekt. 

Analysen av det insamlade materialet inom enhetsmålet kultur 
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Enheten bedömer att den helt har uppfyllt enhetsmålet även om sifforna i 

förskoleundersökningen visar på låga resultat gällande målet Alla barn erbjuds 

möjlighet att ta del av professionellt kulturutbud. Pedagogerna har upplevt 

svårigheter i att ta del av professionellt kulturutbud pga. ekonomin, 

personalsituationen, tillgången och närheten till olika evenemang. Dessa faktorer 

har minskat möjligheterna till att uppnå detta mål fullt ut. 

Resultatet inom detta område har ökat med 4 procentenheter i 

Förskoleundersökningen (2017  59 %  2016 55 %)  

Likvärdigheten har ökat gällande Alla barn erbjuds möjlighet att ta del av 

professionellt kulturutbud. Det skiljer 14 procentenheter mellan det högsta och 

lägsta värdet. Förra året skiljde det 44 procentenheter.  

Solängen har 81 % nöjda föräldrar vilket ligger mycket högre än Prästängen (63 

%) och Citrusgården (50 %). Vi kommer att undersöka vad som de har gjort 

annorlunda och se om vi kan överföra något på de andra förskolorna. 

Många av barnen (främst då de äldre) har fått ta del av professionellt kulturutbud 

under hösten. De externa kulturupplevelserna som har erbjudits de yngre barnen 

ligger inom de ramarna förskolan klarar av. Pedagogerna önskar att de skulle ha 

fått tillgång till mer  tillgänglig kultur för de små barnen. t.ex. teaterföreställningar 

som kan komma till förskolan.  

  

Vi behöver öka barnens möjligheter att ta del av och möta olika sorters 

kulturutbud på och utanför förskolan. Vi behöver också synliggöra när och hur vi 

arbetar med detta, samt  tydliggöra vad ett professionellt kulturutbud kan vara. 

Gällande frågan ”Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin 

förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former” i förskoleundersökningen har 

enheten ökat med 6 procentenheter från 84 % (2016) till 90 % (2017). 

Citrusgården har ökat med 14 procentenheter 80 % (2016)  till 94 % (2017), 

Prästängen har ökat med 2 procentenheter från  91 % (2016) till  93 % (2017) och 

Solängen har minskat med 16 procentenheter från 87 % (2016) till 71 % (2017) 

 

Alla barn har haft möjlighet att skapa med hjälp av olika material samt erbjudits 

och stimulerats till att uttrycka sig på många olika sätt. Förskolorna har utvecklat 

en pedagogisk miljö som möjliggör för barnen att skapa kultur med många olika 

uttrycksformer. Enhetens ateljerista har genom workshops och arbete ute på 

avdelningarna bidragit till att barnen i högre grad har utmanats i att använda sig av 

olika uttryckssätt i sitt lärande Vi behöver också fortsätta integreringen av ett 

interkulturellt förhållningssätt. 

 

 

 

Analysen av det insamlade materialet inom enhetsmålet naturvetenskap 
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Enheten bedömer att den helt har uppfyllt enhetsmålet. 

I förskoleundersökningen 2017 har enheten sänkt andelen nöjda föräldrar 

avseende naturvetenskap från 82 % (2016) till 80% (2017). Det har minskat med 

två procentenheter. Förskolan Citrusgården har 75 % och har minskat 3 

procentenheter från förra året 78 % (2016). Förskolan Prästängen  har 89 %. Det 

har ökat med tre procentenheter i jämförelse med förra året (86 %). Förskolan 

Solängen har 85 % Det har minskat med 3 procentenheter i jämförelse med 

föregående år 88%  

Likvärdigheten mellan förskolorna i förskoleundersökningen 2017 har minskat. Det 

skiljer 14 procentenheter mellan det högsta och det lägsta värdet. Föregående år var 

skillnaden 10 %.  

Enheten skattar sig 3.6 i årets kvalitetsindikator. Föregående år 3,6. Samma som 

föregående år. Likvärdigheten mellan förskolorna har minskat med 1,6. 

Vi arbetar vidare med hur vi integrerar det naturvetenskapliga arbetet i våra 

projektarbeten genom att främst använda oss av barnens nyfikenhet gällande detta 

område. ”Att arbeta naturvetenskapligt innebär att man gör iakttagelser, 

undersöker och drar slutsatser om hur omvärlden fungerar. Genom att studera 

naturvetenskap utvecklar barn sin förmåga att förstå världen runt omkring.” Under 

läsåret 2017/2018 kommer vi att arbeta med ett enhetsgemensamt projekt om 

hållbar utveckling som till stor del kommer att fokusera på naturvetenskap.  

Vi behöver  också i olika forum (nätverk, reflektion, planeringsdagar, workshops 

läsa och diskutera litteratur om naturvetenskap. 

 

Analys av index utveckling och lärande 

Enheten har förbättrat  sitt resultat något i förskoleundersökningen 2017 (80%) 

med en procentenhet från 2016 (79 %). Likvärdigheten mellan förskolorna har 

ökat. Det skiljer 9 procentenheter mellan det högsta och det lägsta värdet i 

förskoleundersökningen 2017. Föregående år var skillnaden 17 procentenheter.  

Analysen av det insamlade materialet inom enhetsmålet miljö 

Enheten bedömer att den helt uppfyllt enhetsmålet 

Pedagogernas utvärderingar visar att de på ett bra sätt arbetat med de förväntade 

resultaten. Då det gäller ekologiska livsmedel har Solängen (46,8) %) och 

Prästängen (45,4 %) klarat av målen men inte Citrusgården (38,3%)  enligt T2. På 

enhetsnivå klarar vi målet (40 %). Citrusgårdens  kokerska har varit sjukskriven 

och vikarierna har då ringt in beställningar och har inte varit medvetna om det 

ekologiska målet. Vi kommer att fortsätta med köksmötena då det har visat sig  att 

erfarenhetsutbytet har ökat medvetenheten. Vi tror att alla tre förskolorna kommer 

att nå målen i slutet av året. 

När det gäller Kemikaliesmart förskola kommer vi utan problem att nå målen. Vi 

har en grupp som ansvarar för arbetet med detta. Utbyte av madrasser kommer att 

ske under höstterminen -17.Vi ska diskutera och förankra vissa delar samt öka 
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medvetenheten och börjar så smått komma in på nivå 2. Idag har vi två 

lokalvårdare som har arbetat med lokalvård i flera år. De använder och beställer 

endast produkter som är kravmärkta som inte innehåller farliga kemikalier. 

Städningen har förbättrats och storstädningen har genomfört på alla tre förskolor. 

Allt material som köptes in inför storstädningen var kravmärkt och godkänt av 

förskolechefen. 

 

Barns inflytande 

 

ENHETSMÅL: 

3. Alla barn inom Solberga förskolor har inflytande över förskolans 

miljö och verksamhet 

Förväntat resultat 

Den pedagogiska miljön och material ger barnen förutsättningar för kreativitet, 

möten och för inflytande. 

Miljö och material bidrar till att utmana barnens lärande och medverkar till att föra 

utforskandet inom olika målområden samt det temainriktade arbetet framåt. 

 

Resultat 

Den pedagogiska miljön och material ger barnen förutsättningar för 

kreativitet, möten och för inflytande. 

Pedagogerna har arbetat vidare med att utveckla miljöer som är inspirerande, 

sorterade och tillgängliga och stödjer barns undersökande och lärande på olika 

sätt. De har skapat fler förutsättningar för att det projekterande arbetssättet ska 

löpa som en röd tråd i våra miljöer (inne och ute) och förena och synliggöra 

läroplanens olika områden och möjliggöra för barn och pedagoger att arbeta 

projekterande hela dagen. Pedagogerna har arbetat med att skapa mötesplatser som 

ska underlätta det enskilda och det gemensamma lärandet med fokus på det 

rådande projektarbetet. De har arbetat med att skapa en utmanande, tydlig och 

föränderlig miljö. Att utveckla stödjande lärmiljöer är en pågående process som 

inte bara kräver inlevelseförmåga utan även tid för förändringarna i miljön. 

 

Pedagogerna har också synliggjort det fokus de valt mer i miljön allteftersom 

projektet fortlöpt och tagit nya riktningar. Under vårterminen har de också sett att 

arbetssätt och miljö har bidragit till att skapa en viss arbetsmiljö hos barnen. De 

vet vart allt material finns och vet att de har fri tillgång till den. Detta bidrar till att 

barnen  är mer självständiga och kan göra sina egna val. De visar också en hänsyn 

till varandra och hjälper och stöttar varandra. Pedagogerna har försökt att skapa ett 

lugn i miljön där barnen ska ha tillgång till många möjligheter att kunna dela upp 

sig i mindre grupper. Både i det fria valet men också under styrda aktiviteter. Detta 

har fungerat bra och både barn och pedagoger har sett och uttryckt detta. Barnen 
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har möjlighet att leka i små grupper vilket ger barnen mer utrymme för att uttrycka 

sig och fullfölja sin lek utan att bli avbrutna. 

 

Barnen har fått påverka sin vardag genom att de har fått ta beslut om vad de vill 

göra och vara delaktiga i beslut som rör miljön, material och inköp av. Barnen har 

uppmuntrats till att samarbeta och hjälpa varandra.  

 

Pedagogerna har på olika sätt arbetat med att barnen ska kunna ta ansvar för sig 

själva, sin miljö, sina val och för hur de är mot varandra. Valen ska kunna göras 

utifrån eget intresse oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, religion osv. Barnens 

egna val har gällt i de flesta situationer.  Barnen har haft stort inflytande över 

projekten vilket har bidragit till att öka barnens inflytande och delaktighet på 

förskolan. Barnen har reflekterat över sitt eget lärande och görande i 

dokumentationer tillsammans med pedagogerna, med kompisar eller enskilt.  

Pedagogerna har fokuserat på det positiva som barnen har gjort och påvisat vad 

barnen ska göra istället för vad de inte ska göra. Barnen har varit delaktiga i allt 

som rör de själva med respekt för andra barns behov. Pedagogerna beskriver att de 

genom att lyssna in barnen har utvecklat ett samspel mellan barnen och mellan 

pedagoger och barn. De har arbetat för att det ska råda ett öppet och tillåtande 

klimat på förskolan. Förhållningssättet, ett genuint intresse och nyfikenhet 

flexibilitet, barnens och pedagogernas engagemang har bidragit till att ”hålla dem 

på banan” trots upprepade sjukdomstillfällen.  

 

Användandet av pedagogisk dokumentation har ökat barnens inflytande och 

delaktighet. Den har hjälp pedagogerna  att se vad som behövts förändras i miljön. 

För att komma närmare det som barnen är intresserade av och försöker förstå har 5 

arbetslag fått pröva ett nytt verktyg, en processreflektion som ska bidra till att 

verksamheten leds utifrån det som är hett för barnen just nu. Utvärderingen från 

dessa arbetslag visade att verktyget fungerade och att pedagogerna upplevde att de 

kom närmare barnens tankar och att det ledde till ökat inflytande. Under 

kommande läsår kommer vi att implementera verktyget i samtliga arbetslag. 

 

Barnen samspelar mycket och har utvecklats socialt. De leker mer avancerade lekar 

än tidigare. Barnen vet vad som finns på avdelningen, de delar spontant in sig i 

mindre grupper. Det finns material som bidrar till gemenskap inom alla områden som 

att läsa och skriva tillsammans, bygg och konstruktion, skapande och utforskande. 

De har fått vara med och bestämma en del under utformningen i miljön, varit med 

och byggt upp den. Barnen talar om för pedagogerna om de vill ha eller saknar något 

i miljön, vilket pedagogerna tolkar som att de vet att det de säger och vill har 

betydelse. Barnen visar en självständighet i miljön men möter också varandra vid de 

olika stationerna och samspelar. De för dialoger med varandra och ger varandra idéer 

och inspiration. De utmanar och lär sig av varandra.  

 

Barnen bestämmer mycket över sina dagar, om de vill vara inne/ ute på em. t.ex. 
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Barnen uttrycker sina åsikter, viljor och känslor. De visar intresse för nya material 

och visar en vilja att lära sig nya saker, de skapar utan begränsningar och mallar. 

Barnen utforskar materialet på avdelningen och går från (att uttrycka) en tanke till 

att göra. De kan uttrycka att de är bra på det dem är bra på, använder sig av 

varandras kompetenser och ger varandra tips och idéer. Barnen är nyfikna och 

intresserade, speciellt om pedagogerna introducerar något. Barnen skapar, 

konstruerar och startar upp egna aktiviteter med avdelningens material och  

använder sin fantasi, i det mesta dem gör. Barnen kommunicerar och förklarar 

lekar för varandra. Lärplattan har inspirerat barnen till samarbete, utforskande och 

olika uttryckssätt. 

 

Miljö och material bidrar till att utmana barnens lärande och medverkar till 

att föra utforskandet inom olika målområden samt det temainriktade arbetet 

framåt. 

Pedagogerna beskriver att miljön har varit det primära i projektarbetet. 

De har utformat en inbjudande och inspirerande miljö som har varit en 

inspirationskälla för barnens kreativa, lustfyllda och utforskande lärande i olika 

målområden. De har arbetat med att projektet ska genomsyra miljön och att man 

tydligt ska kunna se vilket projekt som pågår. Barnen har haft många möjligheter 

att utforska projektet på olika sätt, med en mångfald av material och uttryckssätt 

inom olika områden. 

 

Pedagogerna beskriver att de har fortsatt att utveckla tydliga stationer och 

mötesplatser utifrån målen i läroplanen. Stationerna är tillgängliga med material så 

att barnen kan utforska på egen hand. Pedagogerna har arbetat med att utveckla 

utmanande miljöer och med att miljön verkligen ska vara ”den tredje pedagogen”. 

Barnen gör egna varierade val och testar sitt lärande inom olika områden. 

 

Trots den till stora delar positiva utvecklingen av miljöerna på förskolan lyfter 

pedagogerna också en del svårigheter med detta arbete. Pedagogerna beskriver att 

bristen på material till projektarbetet, och till viss del i lärmiljön i övrigt, ibland 

har lett till begränsningar i utforskandet. De lyfter också att även om de i nuläget 

har en fungerande lärmiljö med aktiva och trygga barn behöver de ständigt 

utveckla och anpassa den. Tid behöver kontinuerligt avsättas för att planera 

miljöns utformning och innehåll. 

 

Pedagogerna beskriver att de behöver ha bättre praktiska förutsättningar för att 

utveckla arbetet med barns inflytande och kreativitet ännu mer. Planeringstiden 

som ligger under dagtid behöver alltid bli av för alla pedagoger, så att aktuella 

dokumentationer och reflektioner kommer upp på väggar och in i 

dokumentationsverktyg innan de blir inaktuella.  

 

 

Pedagogerna vill ge barnen ännu mer inflytande i verksamheten och miljön och ge 
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dem  fler val. De vill utveckla lärmiljön ytterligare med ännu mer tillgängligt och 

utforskningsbart material. De vill arbeta mer med barnintervjuer och samtal med 

och kring hur barnen vill ha det i miljön, allt efter barnens mognadsnivå. Barnen 

ska vara ännu mer delaktiga i sina dokumentationer som att fota, skriva ut, sätta 

upp på väggen. Vidare behöver de i högre grad arbeta med  återkoppling genom att 

efter aktiviteter dokumentera barnens hypoteser, tankar och intressen för att kunna 

vidareutveckla arbetet med barns inflytande över miljö och innehåll. Vi behöver få 

in mer utforskningsbart material och verktyg som utmanar barnen till att utforska.  

Vi behöver fortsätta diskutera begrepp som inflytande, utforskande och vad miljön 

ska erbjuda och hur det skall erbjudas.  

 

Pedagogisk miljö (kvalitetsindikatorn) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 4 4 4,2 

Prästängen 4 4 4,5 

Solängen 4 4 3,1 

Enheten 4 4 3,9 

 

Den pedagogiska miljön uppmuntrar till lek, utveckling och lärande (Förskoleundersökning 2015-

2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 84 % 78 % 85 % 

Prästängen 91 % 91 % 93 % 

Solängen 75 % 96 % 90 % 

Enheten 83 % 86 %  88 % 

 

Bedömning och analys 

Enheten bedömer att den helt har uppfyllt enhetsmålet. 

Andelen nöjda vårdnadshavare på förskolan Citrusgården inom detta målområde 

är 85 %. Det har ökat med 7 procentenheter i jämförelse med förra året (78 %). 

Andelen nöjda vårdnadshavare på förskolan Prästängen är 93 %. Det har ökat med 

tre procentenheter i jämförelse med förra året (91 %). Andelen nöjda 

vårdnadshavare på förskolan Solängen är 90 %. Det har minskat med 6 

procentenheter i jämförelse med förra året (96 %). Enheten ha ökat med 2 

procentenheter från 86 % (2016) till 88 % (2017). 

Likvärdigheten mellan förskolorna har ökat i förskoleundersökningen gällande den 

pedagogiska miljön uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Det skiljer 8 

procentenheter mellan det högsta och det lägsta värdet i 2017. Föregående år var 

skillnaden 18 procentenheter.  
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Däremot har likvärdigheten minskat i kvalitetsindikatorn där alla förskolor låg lika 

på 4 under 2016 och 2017 är högsta värdet har 4,2 och lägsta 3,1. 

Vi anser att det finns en stark koppling mellan en stödjande lärmiljö och 

möjligheterna för barnen att ha ett reellt inflytande över sina dagar på förskolan. 

Vi lyfter därför lärmiljön som ett fortsatt utvecklingsområde. 

För att öka likvärdigheten gällande barns inflytande behöver våra miljöer ha 

samma utbud. Vi har gjort en inventering av hur våra miljöer ser ut och vad de 

erbjuder och definierat vad som ska finnas i våra miljöer och vad barnen ska ha 

tillgång till. Vi har utvecklat checklistor för detta och kommer under året göra en 

genomlysning av våra avdelningar för att se vad de behöver i form av stöd och 

material för att säkerställa likvärdiga miljöer på våra förskolor. 

 

Förskola och hem 

ENHETSMÅL: 

4.1 Alla vårdnadshavare inom Solberga förskolor har möjlighet att 

medverka i planering och utvärdering av sitt barns lärande och 

utveckling 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavarna är delaktiga i planering och utvärdering av sitt barns lärande och 

utveckling. 

Resultatet i förskoleundersökningen gällande vad vårdnadshavarna får veta vad 

förskolan gör för att stödja barnets utveckling ökar. 

Resultat 

Vårdnadshavarna är delaktiga i planering och utvärdering av sitt barns 

lärande och utveckling. 

Pedagogerna har arbetat vidare med att utveckla arbetet med pedagogisk 

dokumentation så att den på ett tydligare sätt förmedlat barnens utveckling och 

lärande, kollektivt och det individuella. De har reflekterat tillsammans med barnen 

för att få syn på vad som fångat barnens intressen utmanat barnen vidare i sitt 

lärande. Pedagogerna har till viss del använt sig av pedagogisk dokumentation 

under utvecklingssamtalen för att synliggöra barnens lärprocesser. Pedagogerna 

har arbetat med olika verktyg för att synliggöra och dokumentera det som pågår i 

verksamheten. De har använt sig av ett dokumentationsverktyg i Powerpoint för 

att dokumentera barnens läroprocesser i allmänhet samt till viss del av 

språkdomäner för att specifikt dokumentera barnens språkutveckling. De har 

också använt sig av informationsbrev, digitala fotoramar, väggdokumentationer 

och instagram. Några arbetslag har under vårterminen -17 testat ett nytt verktyg 

för att synliggöra barnens lärprocesser, en processreflektion. Utvärderingarna av 

verktyget var positiva och pedagogerna lyfte b.la. att de kom närmare barnens 

processer, att projekterandet utvecklades och att det var positivt gällande 

arbetsbelastningen då alla verktyg samlades i ett. det positiva resultatet ledde till 
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att vi nu kommer att implementera detta verktyg i samtliga arbetslag. 

 

För att samverkan kring barnet ska ske, är det förskolans och vårdnadshavarens 

ansvar att både ge och ta till sig information som är av vikt för barnets vistelse på 

förskolan, så att delaktighet, inflytande och utvärdering av verksamheten kommer 

till stånd. Föräldramöten, utvecklingssamtal, månadsbrev, enkäter, föräldraråd är 

exempel på föräldrainflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. 

 

När ett barn erbjuds plats på förskolan arbetar vi med "föräldraaktiva 

inskolningar". Det innebär att föräldrarna är med sitt barn i gruppen under dagen 

för att få insyn och en tydlig bild av hur verksamheten bedrivs. Den föräldraaktiva 

inskolningen inleds med ett inskolningssamtal där vi möter vårdnadshavarna i en 

dialog om deras barn. 

 

Vårdnadshavarna har bjudits in till utvecklingssamtal 2 gånger per år, höst och 

vår. Under samtalet har pedagoger och vårdnadshavare fört dialog om hur barnet 

trivs, utvecklas och lär sig på förskolan. Föräldrarna har på olika sätt bjudits in till 

att vara delaktiga i verksamheten, i projektarbetet genom sommaruppdraget och 

genom att bidra med material.  

Vi tar del av föräldrarnas åsikter i förskoleundersökningen, under 

utvecklingssamtal, i föräldraråd, föräldramöten och i den dagliga kontakten. 

 

Resultatet i förskoleundersökningen gällande vad vårdnadshavarna får veta 

vad förskolan gör för att stödja barnets utveckling ökar. 

Frågan fanns inte med i årets förskoleundersökning så därför presenteras inget resultat. 

 

Förskola-hem (förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 86 % 74 % 84 % 

Prästängen 94 % 89 %  90 % 

Solängen 78 % 84 %  85 % 

Enheten 85 % 80 %  86 % 

 

Mitt barns lärande dokumenteras och synliggörs (Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 79 % 65 % 67 % 

Prästängen 82 % 87 % 93 % 

Solängen 71 % 91 % 81 % 

Enheten 77 % 77 % 76 % 
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Vårdnadshavaren är informerad om förskolans mål och arbetssätt (Förskoleundresökning 2015-

2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 89 % 73 % 94 % 

Prästängen 95 % 96 % 93 % 

Solängen 75 % 77 % 86 % 

Enheten 87 % 79 %  92 % 

 

Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt 

(Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 95 % 86 % 94 % 

Prästängen 100 % 87 % 89 % 

Solängen 79 % 88 % 81 % 

Enheten 91% 87 % 91 % 

 

Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola KF-indikator (Förskoleundersökning 2015-2017) 

Förskola 2015 2016 2017 

Citrusgården 79 % 78 % 82 % 

Prästängen 95 % 91 % 93 % 

Solängen 79 % 88 % 86 % 

Enheten 82 % 80 % 86 % 

 

Bedömning och analys 

Enheten bedömer att den har uppfyllt enhetsmålet helt. 

Andelen nöjda vårdnadshavare på Solberga förskolor inom detta målområde är 86 

% (2017). Resultatet har ökat med 6 procentenheter från 2016 (80 %). Andelen 

nöjda vårdnadshavare på förskolan Citrusgården 84 % (2017) en ökning med 10 

procentenheter från förra året (74 %). Andelen nöjda vårdnadshavare på förskolan 

Prästängen är 90 % (2017) en ökning med 1 procentenhet  från 2016 (89 %) 

Förskolan Solängen fick resultatet 85 % (2017) och har ökat  sitt resultat med 1 

procentenhet från 2016 (84 %).  

Likvärdigheten mellan förskolorna har ökat. Det skiljer 6 procentenheter mellan 

det högsta och det lägsta värdet i förskoleundersökningen 2017.  Föregående år 

var skillnaden 15 procentenheter. 

Mitt barns lärande dokumenteras och synliggörs visar resultatet 76 %  (2017) en 

minskning med 1 procentenhet från förra året 77 % (2016).  Solängen har sänkt 
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sitt resultat med 10 procentenheter från 91 % (2016) till 81 % (2017). Prästängen 

har  höjt sitt resultat med 5 procentenheter från 87 % (2016) till 93 % (2017). 

Citrusgården har ökat  med 2 procentenheter från 65 % (2016) till 67 % (2017).  

Vårdnadshavaren är informerad om förskolans mål och arbetssätt 

Visar resultatet  för enheten på 92 %. (2017) en ökning med 13 procentenheter 

från 79 % (2016).  Solängen har höjt sitt resultat med 9 procentenheter från 77 % 

(2016) till 86 % (2017). Prästängen har sänkt sitt resultat med 3 procentenhet från 

96 % (2016) till 93 % (2017) Citrusgården har ökat med 11 procentenheter  från 

73 % (2016) till 94 % (2017) .  

Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt 

Visar en ökning för enheten med fyra procentenheter från förra året 87 %  (2016) 

till 91 % (2017). Solängen har sänkt sitt resultat med 7 procentenheter från 88 % 

(2016) till 81 (2017). Prästängen har ökat två procentenheter från 87 % (2016) till 

89 % (2017). Citrusgården har ökat från 86 % (2016) med 8 procentenheter till 94 

% (2017) 

Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola 

Visar en höjning från förra året på 6 procentenheter  80 %  (2016) till 86 % (2017) 

Solängen har sänkt sitt resultat med 2 procentenheter från 88 % (2016) till 86 % 

(2017). Prästängen har ökat med 2 procentenheter från 91 % (2016) till 93 % 

(2017). Citrusgården har ökat med 4 procentenheter från 78 % (2016) med 4 

procentenheter till 82% (2017). 

De ökande resultaten i föräldraundersökningen gällande frågor som är relevanta i 

området samverkan med hemmet visar att de insatser som vi har gjort har varit 

framgångsrika. 

Vi har använt oss av de forum som vi har för att på ett bättre sätt förmedla 

innehållet i våra verksamheter och syftet med detsamma. Vi har mer frekvent 

informerat vårdnadshavare om verksamheten både vad det gäller grupp och 

individ. Vi har arbetat med att förmedla dessa processer till föräldrar kortfattat 

varje vecka via instagram, informationsbrev, väggdokumentationer, digitala 

fotoramar och genom dagliga samtal, något vi kommer att fortsätta med.  

Vi behöver  ändå fortsätta arbetet med att på ett tydligare sätt och mer kontinuerligt 

förmedla vad som händer i våra verksamheter genom att synliggöra processerna i 

projekten, beskriva vad vi gör, hur vi gör det och varför. För att skapa tid till att få 

en fördjupad bild av barnens lärande och utveckling genom det projekterande 

arbetssättet och sen kunna förmedla detta under utvecklingssamtalet, har vi beslutat 

oss för att ha ett utvecklingssamtal istället för två och att detta samtal kommer att 

ske tidigt under vårterminen. På detta sätt tror vi att vi får en större kunskap om 

barnens lärande och att vi genom detta höjer kvalitén på utvecklingssamtalen. För 

att föräldrarna ändå ska ha en bra bild av vad som sker gällande barnets trivsel 

utveckling och lärande under höstterminen kontinuerligt behöver vi använda oss av 

de forum som vi har för att synliggöra barnens lärprocesser. 
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Samverkan med skolan 

ENHETSMÅL: 

5. Alla verksamheter inom Solberga förskolor har ett förtroendefullt 

samarbete med skolan 

Förväntat resultat 

Barnen deltar i överlämnandesamtal mellan förskola och skola. 

Övergripande dokumentation samt individuell dokumentation inför skolstarten 

skrivs 

Barnen har positiva tankar om skolstarten 

Resultat 

Barnen deltar i överlämnandesamtal mellan förskola och skola. 

Vi har följt den handlingsplan som gäller i Älvsjö för samarbetet med skolan. 

Vissa skolor har inte hört av sig alls, en hörde av sig men bokade inte in ett 

överlämningssamtal. 

 

Övergripande dokumentation samt individuell dokumentation inför 

skolstarten skrivs 

Övergripande dokumentation samt individuell dokumentation inför skolstarten har 

skrivits. 

Barnen har positiva tankar om skolstarten 

Pedagogerna har arbetat med att förbereda barnen för skolstarten genom att prata 

och diskutera om hur det är att börja skolan och vilka förväntningar som barnen 

har. De har försökt att ge en positiv bild av skolan och bemött oro (om det har 

funnits) inför skolstart. 

 

Pedagogerna har tillsammans med barnen också gått runt och tittat på de skolor 

som finns i området och lekt på skolgårdarna. De har också besökt några av de 

gamla barnen i skolan och även varit och lekt på gården. De har jobbat för att 

barnen ska få ett bra avslut på sin förskoletid på förskolan, uppmuntrat till mötet 

med skolan och svarat på de frågor som kommit.  

Bedömning och analys 

Rutinerna har fungerat enligt handlingsplanen. 

 

Enhetsgemensamma insatser 
3-årigt samarbete med Reggio Emilia start VT-16 

Handledning samt föreläsning 

Ledarskapsutbildning för förskolärare 

IKT grupp 

Ateljerista som resurs för hela enheten 
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Kemikaliesmart förskola 

Workshops 

Förberedelse inför enhetsgemensamt projekt hållbar utveckling 

Inventering av lärmiljöer 

WKI 

Utvecklingsområden på enhetsnivå 
 

Pedagogisk dokumentation 

Vi har arbetat med att synliggöra innehållet och syftet med vår verksamhet 

kontinuerligt i olika forum genom pedagogisk dokumentation. Vi har visat vilka 

processer som pågår i våra olika projektarbeten genom tex infobrev, 

väggdokumentationer, drop-in, instagram och digitala fotoramar. Detta 

utvecklingsarbete behöver fortsätta genom att vi skapar strukturer för att kunna 

använda oss av de verktyg som vi har för att dokumentera varje barns förändrade 

kunnande inom matematik och språkområdet. 

Vi har under vårterminen -17 testat ett nytt verktyg för pedagogisk dokumentation 

i fem arbetslag. Syftet med verktyget var att samla pedagogisk dokumentation i ett 

verktyg (en processreflektion) och kontinuerligt genom observation och reflektion 

få ett bra underlag till synliggöra lärprocesser och för att kunna möta barnens 

nyfikenhet och stimulera till utveckling och lärande. Arbetslagens utvärderingar av 

verktyget var genomgående positiva och visade att processreflektionen fyllde sitt 

syfte. Utifrån detta beslöt ledningsgruppen att detta verktyg ska användas av 

samtliga arbetslag. Pilotarbetslagen presenterade verktyget för övriga arbetslag på 

en av vårterminens planeringsdagar. Vi kommer att implementera 

processreflektionen i samtliga arbetslag under höstterminen -17. Vi arbetar vidare 

med att alla i arbetslaget ska vara delaktiga i detta så att arbetet kan fortlöpa även 

under sjukdomsperioder (genom att tex ha processreflektionen på ett USB minne 

så att den blir tillgänglig för alla). 

Pedagogerna vill arbeta genomgående utifrån beprövad erfarenhet genom 

regelbundna reflektioner utifrån de observationer de gjort i sin praktiska 

pedagogik. För att detta arbete ska kunna fortgå även under sjukdomsperioder 

behöver vi ha en plan B när det fattas mycket personal på förskolorna. Vi behöver  

hitta effektiva rutiner och mötes forum samt strukturera, förenkla och rensa bort 

arbetsuppgifter som skapar merarbete. 

 

Vidare behöver vi arbeta med hur vi kan utveckla arbetet med pedagogisk 

dokumentation genom att ha ett bra stöd för IKT genom olika verktyg (projektor, 

Ipads) och utbildning för pedagogerna.  
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Lärmiljö 

Vi har under året fortsatt vårt samarbete med Reggio Emilia institutet. 

Ledningsgruppen har fått handledning och pedagogerna har fått föreläsningar om 

stödjande lärmiljöer och hållbar utveckling (som kommer att vara kommande 

läsårs enhets gemensamma projekt). Ateljeristan har haft workshops med 

pedagogerna med syftet att utveckla användandet av olika uttryckssätt och öka 

kunskapen om material och olika metoder. För att öka likvärdigheten gällande 

barns inflytande behöver våra miljöer ha samma utbud. Vi har gjort  inventering 

av hur våra miljöer ser ut och vad de erbjuder och definierat vad som ska finnas i 

våra miljöer. Vi har skapat förutsättningar för att iordningställa miljöer genom att 

ge tid för detta och genom att vi har gjort inköp utifrån vilka behov som 

inventeringen visat.  

Vi har fortsatt arbetet med att i högre grad integrera utemiljö och närområde i 

projekterandet och pedagogernas utvärderingar visar att så är fallet men de visar 

också att det är ett fortsatt utvecklingsområde. men det blir också tydligt att det är 

ett fortsatt utvecklingsområde..  

Vi anser att det finns en stark koppling mellan en stödjande lärmiljö och 

möjligheterna för barnen att ha ett reellt inflytande över sina dagar på förskolan. 

Vi behöver arbeta vidare med hur vi får projektet att leva hela dagen, hela veckan, 

i alla områden samt ute och inne samt gällande hur vi använder oss av projektet 

som ett medel för att utveckla barnens olika förmågor inom olika områden. 

Vi behöver fortsätta dialogen om vilka stödstrukturer, kopplat till stödjande 

lärmiljöer, vi ska skapa för att utveckla lärandet (hur materialen kan presenteras 

och användas, kunskap i olika uttryckssätt, hur vi skapar möjligheter för samspel, 

kreativitet och hur vi använder tiden). Miljön ska bli den tredje pedagogen och 

skapa förutsättningar för ett utforskande arbetssätt kopplat till det projekt som vi 

arbetar med. Våra miljöer ska vara tillgängliga, sorterade, inspirerande och 

föränderliga så att de stimulerar barnen till att självständigt och i grupp kunna 

driva sitt projekterande framåt. Vi behöver också utöka tillgången till olika 

utforskningsbara material. 

Vi behöver också fortsätta arbetet med att använda oss av den pedagogiska 

dokumentationen så att den blir underlag för reflektioner om hur miljö och 

material påverkar barns lärprocesser. Vi kommer att göra en genomlysning av 

samtliga avdelningar och upprätta tydlig handlingsplaner för arbetslag som inte 

når upp till våra mål. Utifrån resultatet av avdelningarnas kvalitetsindikator samt 

ledningens genomlysning görs sedan en bedömning av vilken nivå som arbetslaget 

ligger på. Bedömningen görs gemensamt av ledning och arbetslag under ett samtal 

där arbetslaget beskriver hur de uppfyller kriterierna inom respektive område och 

nivå  Arbetslagen kommer att få stöd av pedagogisk ledare samt ateljerista i detta 

arbete. Vi behöver integrera utemiljö, närområde och olika kulturutbud i  högre 

grad i projekterandet 
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Projekterande arbetssätt 

Ledningsgruppen har fått handledning och pedagogerna har fått föreläsning om 

hållbar utveckling (som kommer att vara kommande läsårs enhets gemensamma 

projekt) Vi har testat ett nytt verktyg som ska bidra till att utveckla det projekterande 

arbetssättet. Ateljeristan har haft workshops med pedagogerna med syftet att utveckla 

användandet av olika uttryckssätt och öka kunskapen om material och olika metoder. 

  

Vi behöver arbeta vidare med hur vi får projektet att leva hela dagen, hela veckan, 

i alla områden samt ute och inne samt gällande hur vi använder oss av projektet 

som ett medel för att utveckla barnens olika förmågor inom olika områden. 
 

Vi kommer att arbeta med ett gemensamt projekt om hållbar utveckling med start 

ht-17.  Detta kommer att hjälpa oss att samordna våra insatser och öka 

möjligheterna till erfarenhetsutbyten. Som stöd för pedagogerna kommer vi att ha 

kontinuerliga nätverk och workshops ledda av pedagogiska ledaren och ateljeristan 

Vi fortsätter vårt samarbete Reggio Emilia institutet med föreläsningar 

studiebesök och handledning som kommer att hjälpa vidare i utvecklandet av det 

projekterande arbetssättet (samt lärmiljö och pedagogisk dokumentation) Vi 

arbetar med att det projekterande arbetssättet ska vara vägledande i våra 

verksamheter. Vi arbetar vidare med hur vi får projektet att leva hela dagen, hela 

veckan, i alla områden samt ute och inne samt hur vi använder oss av projektet 

som ett medel för att utveckla barnens olika förmågor inom olika områden. Vi 

använder oss av projektet som ett medel för att utveckla barnens alla förmågor 

inom alla områden. Vi ska ta tillvara på allas kompetenser och arbeta med 

kollegialt lärande för att hjälpas åt att synliggöra våra målområden i projektet. 

För att arbetssättet ska leva under större delen av den tid som barnen vistas hos oss 

behöver vi tänka runt att även utemiljön ska vara integrerad i våra projektarbeten 

genom t.ex. olika projektstationer. Vi behöver också arbeta med förberedelse inför 

kommande projektarbeten genom att det ska finnas adekvat material på 

förskolorna som stödjer utforskandet. 

Vi behöver också i högre grad använda oss av olika kulturutbud i projekterandet 

eftersom att siffrorna i förskoleundersökningen för att pedagogerna beskriver 

dessa besök som lustfyllda och stimulerande för lärande och utveckling.  

Förslag till stadsdelsnämnden 

IKT, Digitalisering i förskolan 

Hållbar utveckling 

Matematik 

Teater för småbarn. 
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