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1 Beskrivning av verksamheten 
 Förskolans organisation 

Förskolan i Degerfors består av 26 avdelningar fördelade på 10 enheter. Verk-
samheten är indelad i tre områden. Förskolområde 1, 2 och 3. Verksamheten 
innefattas också av en familjecentral och Nyckelpigan natt som är en pedago-
gisk omsorg på obekväm arbetstid. Dessa tillhör förskoleområde 3. På grund av 
ett högt antal barn används Tallmon, som är en tillfällig avdelning för de äldsta 
barnen, i Åtorp regelbundet. Rödluvans förskola har byggts om så att den nu 
finns ytterligare en avdelning. Våren 2018 har en tillfällig avdelning varit i bruk, 
Guldgruvan 4, där har 11 barn varit inskrivna. Guldgruvan 4 blir fortsatt öppen 
ht-18 pga. högt barnantal. En avdelning har fem platser för barn i behov. 

Förskolecheferna ingår i förvaltningens ledningsgrupp, som träffas varannan 
vecka, dessutom har förskolan en ledningsgrupp som träffas varje vecka.   

 Grundfakta 
 2017 

vt 
2017 

   ht 
2018 

   vt 
Antal barn i förskolan 15 okt och 15 april 438 385 423 
Antal avdelningar 25 23 26 
Antal barn med annat modersmål 110 67 84 
Födelseår, barn i följande åldrar 15/10, 15/4                   
2011 100 0 0 
2012 84 87 87 
2013 99 102 103 
2014 77 79 79 
2015 70 74 74 
2016 8 43 71 
2017 0 0 9 
Antal årsarbetare  75 72,5 76,5 
Personal m. ped. högskoleutbildning % 76 76 77 

 Barngruppernas storlek sammansättning: 
Antal avdelningar Åldersfördelning Platser Personal 
16  1-5 år  17-20 3,0 
2  1-5 år  16 3,0 
1  1-5 år  15 4,5* 
1  3-5 år  17 3,0 
2  1-4 år  17-18 3,0 
1  1-3 år  14-15 3,0 
2  1-3 år  11 2,0 
1  5 år  11 2,0 
*avdelning med förhöjd grundbemanning och fem platser för barn i behov av 
särskilt stöd. 
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 Modersmål 
Arabiska 23 Tigrinja 13 Thailändska 7 
Kurdiska 3 Bosniska 1 Engelska 1 
Mandinka 3 Norska 2 Polska 1 
Somaliska 2 Armeniska 2 Indiska 1 
Danska 1 Filipinska 2 Finska 1 
Sorani 1 Litauiska 1 Mandarin 1 
Holländska 1 Romani 1 Albanska 1 
Dari 2 Makedonska 1 Franska 1 
Tjetjenska 1 Indonesiska 1 Spanska 2 
Serbiska 2 Eritrea 4 Uiguriska 1 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt föregående års 
kvalitetsrapport 

Under året har vi diskuterat hur vi ska reflektera och analysera i olika samman-
hang och i olika perspektiv. Vi förskolechefer ha varit delaktiga i diskussionerna 
tillsammans med pedagogerna. 

Vi har under läsåret arbetat med läslyftet i våra lärgrupper. Läslyftet är en kom-
petensutveckling från skolverket om barns läs och skrivutveckling. Ledarskapet 
hos pedagogerna har utvecklats genom att de fått handledning både enskilt och 
i grupp av våra specialpedagoger, samt att vi förskolechefer diskuterar ledar-
skapet kontinuerligt med pedagogerna på APT, vid verksamhetsbesök, medar-
betar- och löne-samtal samt i den dagliga verksamheten. Robinsson (2015) skri-
ver om vikten av att som ledare vara närvarande i lärarnas diskussioner. Dels 
för att visa värdet i deras arbete men också för att delta i diskussioner om ledar-
skap och lärande.  

Vad gäller förutsättningar för att alla pedagoger ska få planeringstid så hjälper 
förskolecheferna till att organisera verksamheten och se över deras scheman för 
att planeringstiden ska komma in på schemat. Angående övergången från för-
skola till förskoleklass har vi gjort ett gemensamt årshjul. Förskolans och för-
skoleklassens pedagoger har kontinuerliga träffar, på de träffarna medverkar en 
förskolechef och en biträdande rektor. Under detta läsår har vi berättat om 
varandras verksamheter och på vilket sätt vi arbetar med barns utveckling och 
lärande. Syftet detta år har varit att få kunskap om varandras verksamheter och 
att förskoleklassens pedagoger ska ta vid där förskolans pedagoger avslutat med 
barns utveckling och lärande. I årshjulet finns fastställda datum för överläm-
nande samtal för barn i behov av särskilt stöd och överlämnande av dokument 
till förskoleklassen. I dessa dokument skriver förskolans pedagoger om barnets 
utveckling och lärande samt vilket didaktiskt utbud i matematik, språk och na-
turvetenskap samt sociala, emotionella och trygghetsaspekter som erbjudits. De 
dokumenten överlämnas enbart om vårdnadshavare godkänt och skrivit under. 
Detta arbete kommer även nästa år att vara ett utvecklingsområde. 

Vi har sammanlagt 84 barn, d.v.s. 20 % av barnen, i förskolan som har annat 
modersmål.  

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möj-
lighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Vi arbetar in-
terkulturellt på samtliga förskolor med att språkstödja alla barn. På flertalet för-
skolor är det synligt i miljön att verksamheten är mångkulturell. Pedagogerna 
strävar efter att alla barn får tillräckligt talutrymme varje dag. Det är också vik-
tigt att personalen uppmuntrar barnens samtal och bygger vidare på deras erfa-
renheter, uppfattningar och försök till samtal här och nu samt att göra alla 
uppmärksamma på att man kan ha flera språk och att det är en tillgång att vara 
flerspråkig.  

Vår kompetensutveckling har till stor del kommit att handla om Läslyftet och 
Unikum. Läslyftet är en kompetensutveckling från skolverket om barns språk- 
och skriv-inlärning. Vi ska inte lära barnen att läsa och skriva i förskolan utan 
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väcka nyfikenhet och lust för böcker och skriftspråket. Unikum är vårt doku-
mentations-verktyg som i huvudsak är till för vårt systematiska kvalitetsarbete. I 
det dokumenterar pedagogerna om varje enskilt barn och deras utveckling och 
lärande. De reflekterar och analyserar sitt arbete i personalgruppen och tillsam-
mans med barnen för att få syn på ett förändrat kunnande hos barnen och hur 
verksamheten kan utvecklas.  

Vi har påbörjat en utveckling av innemiljön och det är ett arbete som vi kom-
mer att fortsätta med. Några pedagoger har läst boken ”Pedagogisk miljö i 
tanke och handling” av Linda Linder som ger stor inspiration till att utveckla 
innemiljön. Våra investeringsmedel har delvis använts till att utveckla innemil-
jön så att den passar vår verksamhet. 
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3 Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Augusti: Planeringsdag 
September: Förskolorna kartlägger inför årets likabehandlingsarbete (sina 

egna mål) 
 Medarbetarsamtal 

Oktober: Medarbetarsamtal 
 Föräldramöte  
 Likabehandlingsplan, nulägesanalys, mål och metoder till 

förskolechef. 
November: Medarbetarsamtal 
 Föräldraråd 

 Skyddsrond 
December: Information till förskolechef inför förskoleklass 
 Halvårsrapport med utvärdering, analys och nytt nuläge upp-

rättas 
Januari: Planeringsdag med fokus på reflektion och analys utifrån 

halvårsrapporten. 
Februari: Lönesamtal 
 Bokslut 
Mars: Föräldraråd 
 Redovisa åtgärder utifrån medarbetarenkät 
April: Föräldraenkät skickas ut 
 Överlämnandesamtal för barn i behov av särskilt stöd. 
Maj: Planeringsdag, kvalitetsrapport skrivs. 
 Utvärdering av likabehandlingsplan skickas till förskolechef 
 Pedagog från förskoleklass besöker förskolan 
 Uppdatering av verksamhetsplan, likabehandlingsplan, ar-

betsmiljöplan samt krispärm. 
Juni: Förskolechef sammanställer kvalitetsrapport. Vidarebefordrar 

till förvaltnings-chef 
  
Kontinuerligt över året sker följande: 

• Arbetsplatsträffar varje månad där b.la målarbetet följs upp. 
• Lärgrupper där alla pedagoger deltar en gång i månaden 
• Reflektion i arbetslag 
• Enskild planering 

 

Rutin kring kränkningar: Förskoleverksamheten har ett eget årshjul för lika-
behandlingsarbetet. Vi har ett digitalt system för att anmäla kränkningar. 

Rutin för klagomålshantering finns. 
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4 Underlag för årets kvalitetsrapport 
Pedagogerna har genomfört observationer, barnintervjuer, dokumenterat, re-
flekterat och analyserat tillsammans samt reflekterat med barn, reflekterat och 
analyserat med förskolechef, gjort sociogram, filmat, samt fått feedback från 
föräldrar. Pedagogerna har under året getts möjlighet att utveckla hur de prak-
tiskt kan tillämpa reflektion och analys. 

 Verksamhetens dokumentation.  
Detta läsår har alla förskolor börjat arbeta i Unikum. De dokumenterar barnens 
lärprocesser, utveckling och lärande utifrån vad verksamheten erbjuder samt 
använder dokumentationen för reflektion och analys för att fortsätta utveckla 
verksamheten. Detta sker direkt i verktyget och innebär att vårdnadshavarna 
kontinuerligt kan ta del av sitt barns vardag på förskolan. Vi förskolechefer har 
fått mer insyn i hur pedagogerna bedriver verksamheten på olika avdelningar, 
samt var vi behöver gå in och stötta med kunskap och resurser.  

 Fortbildning/Utbildning 
• Två pedagoger har gått en 7,5 poängs handledarutbildning på Karlstad uni-

versitet. 
• Två förskolechefer går/har gått rektorsutbildningen.  
• 43 pedagoger har gått HLR barn. 
• 44 pedagoger har gått brandutbildning 
• Åtta pedagoger har gått en utbildning genom RUC som handlar om natur-

vetenskap och matematik. 
• 30 pedagoger har gått ”Vattenrum och surfplattor i förskolans verktygs-

låda”. 
• Alla pedagoger har gått stressutbildning med Johanna Kagerup. 
• 3 pedagoger har gått ”Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola 

och skola” som anordnades av Skolverket. 
• 3 pedagoger går handledarutbildning som är kopplat till Läslyftet,. 
• Alla pedagoger har fått utbildning i Unikum samt dokumentation. 

 Vägledande samspel 
Vi har ett gemensamt förhållningssätt som vi arbetar utifrån ICDP, vägledande 
samspel. Det bygger på modern forskning. All tillsvidareanställd personal har 
gått ICDP nivå 1. Vi utbildar kontinuerligt nyanställda pedagoger. 14 pedagoger 
i förskolan har gått nivå 2 och tre pedagoger nivå 3. 

 Tillsyn av myndighet 
Brandsyn har skett på tre förskolor. Det var inga förelägganden som behövde 
åtgärdas. 

 Lärgrupper 
Alla lärgrupper detta år har ägnats åt läslyftet. De har letts av våra utbildade 
handledare i läslyftet och vi förskolechefer har deltagit i grupperna. Vi d dessa 
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träffar har pedagogerna diskuterat arbetssätt, delgivit varandra framgångar, och 
reflekterat över arbetet som skett i verksamheten. 

5 Utveckling och lärande 
Utgångspunkten för allt lärande i förskolan är att det ska bygga på barns in-
tresse och lust att lära. Fokus ligger på att tillsammans med barnen utforska 
områden som barnen är intresserade av samtidigt som vi lockar till lärande uti-
från målen i vår läroplan. 

Förskolan har inga uppnåendemål och kan därför inte mäta måluppfyllelse på 
samma sätt som skolan gör. Vi behöver därför arbeta mycket med reflektion 
och analys kring vad vi erbjudit barnen som har lett till att barnen fått ett för-
ändrat kunnande. Vi har under året arbetat mycket med vilka frågor vi bör ställa 
oss i reflektion och analys för att se om vårt arbete ger önskad effekt.  

 Matematik 
Varje avdelning har valt ett matematikmål utifrån sin barngrupps behov och 
förutsättningar. Målsättningen är att barnens intressen och behov styr hur mål-
arbetet fortskrider och åt vilket håll det tar vägen 

5.1.1 Metod 
När förskolorna arbetat med matematikmålet är en betydande del att de utgår 
från den dagliga verksamheten. Där de medvetet använder sig av matematiska 
begrepp i vardagen. Exempelvis genom att räkna antal av olika saker vid rutinsi-
tuationer under dagen som exempelvis måltider samlingar, påklädning m.m. 
Fruktstunden är också en situation som de flesta använder till lärtillfällen. De 
arbetar med hela, delar, fjärdedelar och även procent. De allra flesta avdelning-
arna har matematiskt material i lärmiljön. De har tillverkat eget matematiskt 
material som passar målarbetet på avdelningen eller använt sig av färdiga 
material som exempelvis ”Tyra om matematik”.  

De flesta delar upp gruppen i mindre grupper och skapar lärtill-
fällen/undervisningssituationer som tilltalar och utmanar barnen på ett lustfyllt 
sätt. Barnens intresse har de fått kunskap om genom att de gjort observationer 
av olika slag, ex. filmat, barnintervjuer m.m. 

På några avdelningar använder barnen andra föremål och relaterar till undervis-
ningssituationer de varit delaktiga i, till exempel Bockarna Bruse, där tre olika 
stora potatisar blev bockarna.  

Pedagogerna strävar efter att ställa utmanande frågor till barnen.  Detta för att 
skapa än mer frågor och tankar hos barnen, frågor som väcker deras fantasi och 
som sedan pedagogerna spinner vidare på.  

Några förskolor har haft sifferjakt på sin avdelning, detta för att se och upp-
märksamma var siffror finns i vår vardag. Spela spel, lära sig turordning och se 
koppling mellan antal prickar på tärningen och antalet steg har flera avdelningar 
tagit upp i sina rapporter som något de har i sin dagliga verksamhet. 
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Glada tanden är ett projekt som har påverkat matematikmålet genom att de 
flesta avdelningarna har skrivit om att de räknar barn och kopplar ihop det med 
antalet tandkrämskluttar varje dag vid tandborstningen. Det gör att barnen får 
möjlighet att utveckla sin kunskap om en- till en principen. Rim, sånger och 
ramsor med matematik är ofta förekommande på förskolorna. Pedagogerna 
väljer då medvetet rim, sånger eller ramsor som kopplas till matematikmålet. 

Ett antal förskolor har redovisat att de har arbetat med måttenheter, former och 
affär. 

Att jobba med längd och relationen mellan längd och ålder har varit förekom-
mande. Samt tidsbegrepp utifrån när barnen ska gå hem för dagen, jämföra sina 
egengjorda klocka med tiden på den ”riktiga klockan”. Tidsbegrepp har också 
utvecklats vid tandborstningen då man mäter två minuter och jämför med att t 
ex hoppa jämfota två minuter eller sitta och vänta två minuter.  De har även 
jobbat med frågor kring vad klockans funktion är. En förskola har arbetat med 
kartor och dess funktion. Då utifrån frågeställningen: Vad är en karta? Finns det 
olika kartor? Vad visar en karta? Och vad använder man en karta till? Pedago-
gerna har samtalat med barnen om att en karta är en förminskad verklighet och 
man har mätt på kartan och i verkligheten hur långt det är till olika platser. ”Om 
barn tidigt får utmaningar i matematik så påverkar det deras intresse och lust 
för matematik i skolan” (Doverborg, 2007) 

 Språkmålet 
Varje avdelning har valt ett språkmål utifrån sin barngrupps behov och förut-
sättningar. Målsättningen är att barnens intressen och behov styr hur målarbetet 
fortskrider och åt vilket håll det tar vägen 

Förskolorna i Degerfors har under året varit med i ett projekt från Skolverket, 
läslyftet. Syftet med läslyftet är att utmana och stimulera barnen i sin språk-, 
skriv- och läsutveckling samt att ta tillvara på deras intresse för bilder och 
skriftspråk. Degerfors har valt att arbeta med modulen Läsa och berätta, där 
högläsning, berättande samt samtala om olika texter, varit det som de arbetat 
med.  

I och med detta projekt har förskolorna arbetat på ett tematiskt sätt och vävt in 
avdelningarnas olika mål i en/flera böcker och/eller sagor som de arbetat med.  

Språkmålet har fått stort fokus under hela verksamhetsåret.  Detta märks tydligt 
i förskolornas verksamhetsberättelser.  

B la så beskriver förskolorna detta: 

Barnens intresse för bokstäver och hur ord bildas samt för läsandet i sig har 
ökat med läslyftsprojektet. Barnen finner intresse i hur böcker är uppbyggda 
samt för författandet. På flertalet av förskolorna skriver barnen egna böcker 
och/eller har skrivböcker för att träna sitt eget skrivande.  

Pedagogerna har nu fått ett mer strukturerat läsande som får ta plats. Det har 
blivit en aktivitet. Förut har det funnits en tendens till att det mesta av läsandet 
har skett på den s.k läsvilan.  
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Många förskolor skriver om att de har samtal kring böckerna genom s.k bild-
promenader och kring vad som händer i boken. De ställer öppna frågor som 
utmanar barnens egna tankar samt genom att låta barnen återberätta vad de läst.  

Flertalet av förskolornas avdelningar har förändrat sin inne och utemiljö utifrån 
läslyftet. Några  avdelningar har gjort särskilda läsrum som också gett bra re-
spons ifrån barnen. Böcker har fått ta större plats genom att de blivit intagna i 
verksamheten antingen via skyltning eller som en del av lekmaterialet.  

Förskolorna har utvecklat sitt samarbete med hemmen ex. genom att barnen 
fått ta med sig en bok hemifrån som på olika sätt uppmärksammats i verksam-
heten ex genom visarsamling eller som lästips.  

Genom läslyftet har även dramatiseringar varit något som många förskolor an-
vänt sig av.  Barnen har då dramatiserat kring innehållet i boken förskolan arbe-
tar med, som de sedan har visat för varandra över avdelningarna. Flera försko-
lor har märkt att barnen tagit till sig innehållet i böckerna genom att barnens 
egna rollekar har inslag av böckernas innehåll.  

Förutom läslyftet beskriver förskolorna att de har haft ett stort fokus kring 
samtal/diskussioner, att barnen ska våga prata, berätta och ställa frågor.  

Pedagogerna har delat in barnen i mindre grupper för att alla barn ska komma 
till tals, kunna kommunicera och därigenom utveckla sitt ordförråd. Pedagoger-
na som arbetar med mindre grupper upplever att de kan utmana barnen mer 
utifrån deras egen nivå samt har möjlighet att låta varje barn ta plats. Att vara en 
härvarande pedagog gör att pedagogerna kan se var barnet befinner sig i sin 
lärprocess. Detta för att kunna utmana just utifrån det behov det enskilda bar-
net har.  

Många av förskolorna beskriver att de har en svårighet med variationen på 
språknivån hos barnen. Det är svårt att ta reda på var i sin språkutveckling bar-
net befinner sig.  

Flera förskolor har många barn med olika modersmål som har olika kunskaper i 
svenska. Flertalet av förskolorna arbetar med tecken som stöd och bildstöd. 

Pedagogerna använder sig av sång, rim och ramsor, samt språklådor (sa-
gor/ramsor med konkret material) och flanosagor. Att ge barnen olika uppdrag 
med anknytning till målen är något som några förskolor använder sig av. Många 
har bokstäver och ord uppsatta på väggen och några har sagor eller bilder upp-
satta. Pedagogerna upplever att barnen samlas kring dessa och samtalar kring 
dem.  

Flera förskolor använder sig av Babblarna, som är ett språkutvecklande mate-
rial, i sin verksamhet. Flera avdelningar använder sig av QR-koder med sagor så 
att barnen kan ta en iPad och scanna koden och få höra en saga.  
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 Särskilt stöd 
  
  
  
  
 

Flickor  Födda 12 Födda13 Födda14 Födda 15 Födda 16 Födda 17 summa 
Område 1 3 5 1 1 1  11 
Område 2 4 4 1 3   12 
Område 3 2 3 1 1 1  8 
        
Pojkar Födda 12 Födda13 Födda14 Födda 15 Födda 16 Födda 17 Summa 
Område 1 5 2 2 2   11 
Område 2 2 6 4 2   14 
Område 3 3 3 5 8 2  21 
 

Specialpedagogerna har haft regelbunden handledning med arbetslag, de har 
observerat på förskolorna, varit bollplank till pedagogerna samt haft kontinuer-
lig uppföljning tillsammans med vårdnadshavare och pedagoger utifrån barn i 
behov av särskilt stöd.  

Det har skrivits 21 utvecklingsplaner och gjorts 5 pedagogiska kartläggningar. 

Innehållet i verksamheten varierar utifrån pedagogernas kompetens och för-
måga att se det enskilda barnet och verksamhetens uppdrag. 

Specialpedagogerna ser skillnader vad gäller förmåga/kunskap om att möta 
barn med särskilda behov och utveckla verksamheten utifrån deras behov, vil-
ket påverkar arbetssätt, förhållningssätt och bemötande gentemot barn i behov 
av särskilt stöd. 

Specialpedagogerna blir kontaktade av pedagogerna när ett barn inte klarar att 
följa den planerade verksamheten under en längre tid, om barnet är utåtage-
rande, har kommunikationssvårigheter eller svårt att samspela med andra barn. 
Ett dilemma för pedagogerna är att de ska säkerställa att varje barn lär sig uti-
från sina förutsättningar.  

De vanligaste frågorna specialpedagogerna får av pedagogerna är hur de kan 
stödja det enskilda barnet. Men flera efterfrågar även stöd i arbetslaget och mel-
lan avdelningarna. Kommunikationen mellan pedagogerna samt att få till en 
struktur i arbetet är även vanliga frågor som kommer till dem. Det sociala sam-
spelet med andra samt kommunikation-svårigheter hos barnen är de främsta 
orsakerna till att pedagogerna söker hjälp. 

Specialpedagogerna anser att de är i behov av egen handledning och tid för 
kontinuerliga möten med arbetslag och chefer. 

En gång/termin har specialpedagogerna inom förskolan och samordnare för 
särskolan träffas för att man i ett tidigt skede ska få kännedom om och kunna 

  2016/2017 2017/2018 
Särskilt 
stöd 

flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt 

År 1-5 20 37 57 31 46 77 
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planera insatser och resurser. Specialpedagogerna ingår i professionträff med 
grundskolans specialpedagoger och IKT-pedagoger en gång i månaden. Kom-
munens specialpedagoger har kollegiehandledning en gång i månaden. 

Tre familjer har deltagit i IOR samarbete, Individuell Omsorg och respekt.  
Arbetet med IOR har försvårats på grund av att föräldravägledaren på socialen 
haft en hög arbetsbelastning, därmed har inte IOR prioriterats 

Familjecentralen har en ny roll i IOR samarbetet. Det som ändrats är att föräld-
rarna har möjlighet att träffa föräldravägledaren på familjecentralen. Både förs-
kolläraren och socionomen på familjecentralen har utbildning i ICDP och kan 
samtala och vägleda familjer när de är på besök. 

Barnhälsoteamet har haft 10 träffar under läsåret. Det har fungerat bra. Många 
ärenden att ta upp och när de ses en gång/månad kan de regelbundet bolla tan-
kar, vägleda varandra samt följa upp och utvärdera de insatser som beslutats 
om. Det har dock haltat lite då de saknat psykolog som varit sjukskriven från 
augusti-februari. Teamet har vid ett tillfälle haft med en psykolog från Örebro 
samt haft möjlighet att få konsultation via telefon. 
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6 Normer och värden 
 Likabehandlingsmålet 

Pedagogerna har valt att arbeta med det sociala samspelet samt konflikthante-
ring under rubriken Normer och värden, vårt likabehandlingsplansmål. Det är 
ett tydligt prioriterat område på de allra flesta förskolor. Trygghet och trivsel är 
också några av de utmärkande ord som återkommer hos ett flertal förskolor.  

Metoder som använts i syfte att barnen skall träna sig i att tänka i ett vidare 
perspektiv än sitt eget, är att föra diskussioner, t.ex. i leken, vid konflikter, samt 
vid bokläsning, då med en pedagog som leder samtalet. Att väcka insikter, nyfi-
kenhet, tankar och funderingar hos barnen genom att problematisera situation-
er via dramatiseringar t.ex. med handdockor, är också en metod som visat sig 
vara framgångsrik. 

Att använda samtal som verktyg, föra diskussioner med barnen om hur man är 
en bra kompis, att lyssna på varandra, hälsa på varandra och inte avbryta när 
någon annan pratar tillhör den dagliga verksamheten. Pedagogerna ger barnen 
verktyg för hur man kommunicerar med varandra och hur man påkallar en 
kompis uppmärksamhet på ett positivt sätt.   

Genom sociogram och intervjuer har pedagogerna fått fram ett nuläge som de 
har utgått ifrån när de har startat upp arbetet med likabehandlingsmålet. Frå-
gorna har handlat om trivsel och kamrater. De flesta avdelningarna har skrivit 
att deras eget förhållningssätt är en av de viktigaste delarna i arbetet med nor-
mer och värden. 

Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör.  

ICDP är det förhållningssätt som råder inom förskolan i Degerfors. Vilket de 
flesta uttrycker också är väl implementerat i förskolan.  Det handlar mycket om 
att uppmuntra och förstärka det positiva hos barnen. Några förskolor uttrycker 
att de har en trygg barngrupp dels för att de har personal som trivs och att det 
sedan speglas i barnens sociala samspel med varandra. Genom att skapa goda 
sociala relationer får barnen en förståelse för att värna om sig själva och 
varandra och därigenom känna trygghet i gruppen.  

Genom samarbetsövningar har barnen fått möjlighet att träna på samarbete och 
se de positiva effekterna av samarbete. Att göra experiment i barngruppen har 
man sett enar barnen. Barnen ställer olika hypoteser och reflekterar tillsammans 
över vad som hände. 

Några pedagoger beskriver att de har starka grupperingar bland sina barn och 
har därigenom ändrat sina rutiner för att motarbeta dessa grupperingar. De har 
bestämda platser på närvarotavlan, samlingen och vid måltider.  

Flertalet har använt sig av olika material i arbetet med likabehandling, som 
Friendly dockor, 10 kompisböckerna, Vännerna i Kungaskogen, Vilda säger nej 
och Alfons vänskapslåda från BRIS. Några programserier från UR som några 
avdelningar har använt sig av är ”Ugglan och kompisproblem” samt ”Vara vän-
ner”.  
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Några avdelningar har haft djur (akvariefiskar och vandrande pinnar) som bar-
nen har fått tagit hand om. En avdelning har låtit barnen ta med sig en nalle 
hem som de har fått tagit hand om, och sedan återberättat för kompisarna hur 
helgen med nallen varit. 

 Kränkande behandling 
 

 
Analysera vidtagna åtgärder mot kränkande behandling. 

Åtgärderna som gjorts är att pedagoger är än mer närvarande och stöttar barnen 
i samvaron med andra barn. Vi har utvecklat i miljön för att kränkningar ska 
förhindras. Specialpedagogerna är ett viktigt stöd i arbetet med de barn som 
utsätter andra för kränkningar. Vi fokuserar på förebyggande arbete.  

 
  

  2016/2017 2017/2018 

Antal åtgärder mot 
kränkande behandling 

Omfattning Omfattning 

 Ht 16 Vt 17 Totalt  Ht 17 Vt 18 totalt 

 1 1 2 3 4 7 
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7 Förskola och hem 
 Klagomål 

 
 2016/2017 2017/2018 
Antal klagomål Omfattning Omfattning 
 Ht 16 Vt 17 Totalt  Ht 17 Vt 18  totalt 
 0 0 0 0 2 2 
 
Det ena klagomålet som lämnats in handlade om att vi serverar för mycket 
socker i förskolan.  

Föräldern ansåg att det var för mycket sötat bröd, ketchup och sylt till mål-
tiderna.  

Det andra klagomålet lämnades in av en vårdnadshavare som trodde att han 
kunde ställa en fråga den vägen. Det var ett missförstånd och frågan besvarades 
och han kommer hädanefter att ringa till förskolechef när han har funderingar. 

Pedagogerna i förskolan har daglig kontakt med vårdnadshavarna där barnets 
hälsa och trivsel diskuteras. Alla avdelningar har ett föräldramöte på hösten där 
man pratar om förskolans uppdrag, hur man tänkt arbeta mot de prioriterade 
målen, likabehandling, Degerfors-modellen, Vägledande samspel, riktlinjer, 
Unikum samt visat bildspel över hur barnens dag i förskolan ser ut och vilka 
aktiviteter de får vara med om. Föräldraråd har genomförts på respektive om-
råde en gång per termin. Protokoll finns på Degerfors.se. Samtliga vårdnadsha-
vare har erbjudits minst ett utvecklingssamtal per år. På utvecklingssamtalen 
diskuteras det enskilda barnets trivsel, lärande och utveckling. Många olika för-
äldrasammankomster av varierande slag har förekommit, såsom grillkväll, älg-
jakt, vårmarknad, öppet hus. 

Andra exempel på föräldrasamverkan är:  

• Barnen har fått i uppgift att ta med favoritböcker hemifrån, i diskus-
sioner om längd fick barnen i uppgift att ta reda på sin födelselängd.  

• Diskussioner i barngruppen om vad som påverkar längd gjorde att bar-
nen blev intresserade av sina och varandras föräldrars längd.  

• En förskola i kommunen deltog med tre avdelningar i kartongmatchen, 
där barnen fick lära sig om källsortering och hade med uppgift hem att 
ta med sig kartonger till förskolan. 
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8 Reflektion och analys 
Vi ska dokumentera, följa upp och analysera barns utveckling och lärande i för-
hållande till den verksamhet vi erbjuder.  

Vi skall forma ett kvalitetsarbete som utvecklar verksamheten och hjälper oss 
att skapa meningsfulla sammanhang för barnen.  

Det flera pedagoger och även vi förskolechefer utröner som ett utvecklingsom-
råde är att identifiera nuläget hos barngruppen, ställa de rätta frågorna för att 
väcka barnens intresse samt för att få syn på varje barns förutsättningar. 

Kvalitet i förskolan handlar om barns välbefinnande och rätten att få de förut-
sättningar de behöver för att utvecklas. Det handlar om att utveckla bättre ar-
betsprocesser, att mer effektivt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse samt 
att upptäcka vilka åtgärder som behövs vidtas för att förbättra kvaliteten (Sheri-
dan & Pramling-Samuelsson, 2011). 

Det har blivit än mer befäst hos pedagogerna hur viktig miljön är på förskolan. 
Den skall vara utmanande och bjuda in till ett utforskande arbetssätt. Miljön är 
även en viktig del i arbetet med de prioriterade målen. Något som pedagogerna 
belyser som viktigt är att få materialet levande, att pedagogerna medvetandegör 
barnen på att materialet finns. De förskolor som gjort anpassningar i sin miljö 
utifrån barnens behov ger uttryck för att det bidragit till ett annat lugn i grup-
pen. De kan se att barnen i sin lek plockar upp det de arbetat med kring de 
prioriterade målen. Flera förskolor har gjort läsrum, vilket tydligt bidragit till ett 
ökat intresse för böcker samt lugn lek.  

Barnens intresse för matematik växer när matematiska begrepp används av pe-
dagogerna i den dagliga verksamheten. Barnen räknar och ser mer matematik i 
vardagen.  

Den kunskap barnen har förvärvat tar de med till den fria leken. Det betyder att 
barnen befäst kunskapen och fått en förtrogenhet för det de lärt sig. 

Några avdelningar har påbörjat ett arbete med enkel programmering. Exempel-
vis som att se och följa mönster, programmera varandra till att komma till en 
plats. Där har pedagogerna tydligt kunnat se att ett förändrat kunnande ger mer 
självständiga barn. Barnen lär av varandra, och delger varandra sina kunskaper. 

Pedagogerna anser att framgången beror på att de lagt ner arbete på att introdu-
cera programmering ordentligt för barnen, samt att barnen skall få en förståelse 
för varför det kan vara bra att kunna programmering. Meningsfulla samman-
hang visar sig vara av stor betydelse för en god måluppfyllelse.  

Några avdelningar har börjat använda sig av QR-koder. Att arbeta med QR 
koder i förskolan är ett sätt att få barnen nyfikna på teknik på ett roligt och 
spännande sätt. 

Mycket handlar om pedagogernas engagemang, arbetssätt samt att vara härva-
rande. Att som pedagog vara närvarande både i sinnet och fysiskt är av stor 
betydelse. Tomas Kroksmark (2014) menar att undervisning är att skapa förut-
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sättning för någon annan att vilja lära sig något. Det kan vara genom lek, dialog, 
upptäcktsfärd. Detta kan endast ske då pedagogerna finns nära barnen. 

En tydlig reflektion hos pedagogerna är, då de delar upp barnen i grupper så 
blir arbetet mot målen mer framgångsrikt. De hinner prata samt reflektera över 
i vilken mån barnen tagit till sig ny kunskap men också hur de fungerar i sam-
spel med andra barn.  

Analysen visar att pedagogerna blivit varse om att några barn inte alls ”går 
ihop”. De påverkar varandra på ett sådant sätt att de blir utåtagerande och 
skapar konflikter. Då pedagogerna utifrån det gjort delat barnen i andra grupper 
har de fått denna insikt befäst.  

Indelningen i grupperna genomförs på lite olika sätt. Vissa förskolor delar in 
barnen åldersmässigt och en del utifrån utvecklingsnivå.   

En inspirerande lugn miljö är en framgångsfaktor i målarbetet. ”Skala av” mil-
jön och göra den mindre rörig för störningskänsliga barn.  

Flera avdelningar har påpekat att målarbetet har påverkats av nya arbetslag och 
att de har lagt tid på att arbeta ihop sig. I Skolverkets allmänna råd om kvalitet i 
förskolan står ”Att arbeta i arbetslag förutsätter att man utvecklar gemensamma 
värderingar och en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta 
mål” (Skolverket 2005, s.19). Detta tar tid. 

Vi ser framgång med handledning av specialpedagog i arbetslag genom en ökad 
medvetenhet hos pedagogerna gällande barnets/gruppens behov av stöd och 
att miljön anpassas efter barnets/gruppens behov. Vi ser också att samarbetet 
med vårdnadshavarna har förbättrats genom att specialpedagogerna kontinuer-
ligt träffar dem i samtal runt barn i behov av särskilt stöd.  Vi har en ökning 
från 57 till 77 barn som har behov av särskilt stöd. Vi tror att den ökningen 
beror på att fler barn uppmärksammas då vi har två specialpedagoger som är 
ute i verksamheten. 

 Framgångsfaktorer: 
• Arbetslag som har arbetat ihop sig och som hittat en tydlig struktur och 

rutiner för arbetet.   

• Pedagogerna har en samsyn kring uppdraget. 

• Pedagogerna får ut planering och reflektionstid.  

• När barnens behov står i centrum och alla barns individuella förutsättningar 
tas till vara. 

• Mindre grupper vid undervisningssituationer ger barnen ökat lärande.  

• Barnen behöver upprepning för att befästa ny kunskap.  

• En tydlig analys som framkommer är att de lyckade undervisningssituatio-
nerna blir när pedagogerna är engagerade, entusiastiska och förberedda så 
att undervisningen anpassas efter barnen. De mindre lyckade situationerna 
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beror på att pedagogerna inte är förberedda eller andra oförutsedda händel-
ser som gör att en pedagog får avbryta aktiviteten. 

• Handledning av specialpedagog har flera avdelningar lyft fram som mycket 
positivt, speciellt då hela arbetslaget fått det samtidigt.  

• Det är processen i arbetet som är det viktiga, inte slutprodukten. De försko-
lor som arbetar efter det har också gett uttryck för att ha sett ett förändrat 
kunnande hos barnen.  

• Ta tillvara och lyfta barnens frågor, funderingar och intressen, skapa en 
förståelse hos barnen, vara medforskande.  

• Läslyftet har gjort barnen mer medvetna om böcker och ord. Barnen an-
vänder böckerna, läser själva eller ber om att få dem upplästa. Analysen är 
att det funnits en tydlig struktur och planering för hur läslyftet skall genom-
föras. 

• Dokumentation med film, bild och anteckningar,  

• Reflektionsprotokoll, att reflektera och synliggöra barns förändrade kun-
nande och utveckling.  

• Unikum är ett bra verktyg.  

• Att filma är ett dokumentationsverktyg som har ökat.  

• Föräldrar återkopplar till pedagogerna om barns kunskaper från förskolan.  

• Familjecentralens pedagog är deltagare i IOR samt utbildad i ICDP nivå 3.  

• Barnhälsoteamet är nu väl fungerande 

Många av dessa punkter stämmer väl överens med den rapport som gavs ut av 
en forskargrupp vid Malmö Universitet 2018-01-10. Där har man undersökt 
130 förskolor belägna i 10 kommuner. ”En undervisande förskollärare kännetecknas 
av att vara lyhörd och närvarande, medveten och medforskande. Hen innehar kunskap och 
planerar, reflekterar och lyssnar in barnen. Kunskapen understryks mer av cheferna, som 
också hänvisar mer till styrdokument och forskning. Förskollärarna framhåller återkom-
mande att det är barns intresse och barns behov som är utgångspunkterna för den undervi-
sande förskolläraren”. 

 Förbättringsåtgärder/Utvecklingsområden 
• Nuläge, pedagogerna behöver utveckla sättet att göra en nulägesanalys 

• Pedagogerna vill bli bättre på att använda digitala verktyg i verksamheten.  

• Få barnen mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. 

• Diskutera och reflektera kring begreppet undervisning, så det blir klart vad 
det egentligen innebär. 

• Vidareutveckla målen utifrån barnens behov under arbetets gång.  

• Förändra lärmiljön så den blir än mer utmanade för barnen.  

• Hitta varje barns förutsättningar 
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• Samarbete och samsyn är något som behöver utvecklas hos pedagogerna. 

• Specialpedagogerna behöver egen handledning. 

• Utveckla plan för barnhälsan där utvecklingsplaner, pedagogiska kartlägg-
ningar och värderingsverktyget ingår 

• Utveckla samarbetet med förskoleklassen.  

• Ska IOR fortsätta? Socialen behöver i så fall prioritera möten med IOR 
samt möten med vårdnadshavare 

 Hinder som varit för målarbetet och skillnader som går 
att utröna 

• Olika förutsättningar med stora eller små lokaler. 

• Inskolningar och personalförändringar påverkar, frånvaro av ordinarie per-
sonal men också andra störningar utifrån påverkar verksamheten, ex om-
byggnader. 

• Att än mer arbeta efter ett temainriktat arbetssätt.  

 Föräldrasamverkan  
Vi har fått god feedback på föräldraenkäten. Svarsfrekvensen är 62 %. 

Vi har genomgående höga svarssiffror. På frågan om barnet trivdes på försko-
lan svarade så gott som alla tre eller fyra av fyra möjliga. Samma svar var det på 
frågan ”Jag blev väl bemött av personalen”. Lägst resultat har vi fått på frågan ” 
Mitt/mina barns förskola har arbetat aktivt med genus”. Där ligger snittet på 
3,19, vilket ändå får anses högt på en skala från 1-4. 

Ett snitt på hela enkäten är 3,49. 

Samtliga förskolor har ett föräldramöte under hösten. Utvärderingarna från 
föräldramötena visade att föräldrarna tycker att det är mycket roligt att få se 
bildspel på barnen och några föräldrar saknar QPM-frågan. De föräldrasam-
mankomster som varit utöver föräldramötet har varit mycket uppskattade av 
föräldrar. Den föräldrasamverkan som förkommit utöver detta har mottagits 
bra av föräldrar. De upplever sig delaktiga i förskolans verksamhet. 
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9 Familjecentralen 
Det har varit ett givande år på familjecentralen. Många besökare som också 
uttrycker att de är nöjda med verksamheten som bedrivs. 

De har ändrat sina öppettider på tisdagarna från eftermiddag till förmiddag 
9.00-12.00, vilket visat sig ökade antalet besökare. De har infört Swish vilket har 
förenklat hanteringen för föräldrarna att kunna köpa fika. De har deltagit vid 
flera tillfällen i föräldragrupperna tillsammans med Mödravårdcentralen. 

Genom den dagliga kontakten med besökarna, samt att de en gång per år har en 
anonym enkät med frågor om verksamheten och det  bemötande som de får på 
Familjecentralen, får de kännedom om hur verksamheten upplevs och fungerar.  

10 Nyckelpigan Natt 
Det har varit ett år då vi haft ca 18-20 barn inskrivna. Det är en väl fungerande 
verksamhet. Där fokus ligger på omsorg kring barnen.  

Problemet som finns är att vårdnadshavarna ibland har svårt att lämna tider då 
deras barn behöver omsorg. Vissa arbetar som vikarier och får inte sina tider så 
långt i förväg. Det innebär att det blir svårt att lägga ett schema för pedagoger-
na som arbetar på natt. Men de har ändå löst situationen väldigt bra.  

Ett önskemål inför framtiden är att Natt skall få egna lokaler, då det blir trångt 
när de skall ”samsas” med en s.k vanlig förskola om alla utrymmen.  
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11 Nya mål 2018/2019 
 Utveckling och lärande 

• Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordina-
tionsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är 
att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande  

• Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, 
beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om natur-
vetenskap och teknik  

 

 Normer och värden 
• Ert likabehandlingsmål 

Förskolan kommer att fortsätta likabehandlingsarbetet som förut. Pedagogerna 
väljer ett mål under likabehandling från läroplanen efter att de kartlagt barn-
gruppen och ser behovet. 

Vi kommer under nästa läsår fortsätta arbeta med läslyftet. Vi har valt modulen 
Natur, Teknik och Språkutveckling. Vi kommer också arbeta med ett projekt 
som finansieras av Karlstad Universitet och heter Teknikerjakten. Det innebär 
att vi kommer att samarbeta med förskoleklassen med våra äldsta barn runt 
programmering.  
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12 Förskolechefernas slutord  
Då det återigen är dags att summera ännu ett verksamhetsår så vill vi göra det 
med att först lyfta fram det som varit positivt och som vi kan se utvecklar verk-
samheten.  

Framför allt är vi glada att vi har kunnat hålla ett snitt på 17 barn i grupperna. 
Detta är något som samtliga pedagoger lyfter fram som framgångsfaktorer i 
kvalitetsarbetet.  

Vi är också glada för att vi får legitimerade förskollärare till våra utlysta tjänster. 
Vi märker absolut av att det blir svårare. Men vi har hittills lyckats med rekryte-
ringarna.  

I stort sett är vi väldigt nöjda med den utveckling och det arbete som skett un-
der verksamhetsåret. Alla arbetslag har tagit ett steg framåt då det gäller doku-
mentationen i Unikum, några större än andra, men framsteg har alla gjort. 

Läslyftet har varit lyckat och vi ser fram emot ännu ett år, då med naturkunskap 
och teknik i fokus.  

Vi har många förskollärare som vill utvecklas och föra verksamheten framåt. 
Vilket vi försöker uppmuntra och stödja.  

Vi har under året lagt mycket tid på att skapa, förbättra eller bibehålla ett gott 
klimat i arbetslagen. Då vi vet att det gynnar barnen. 

Vi har dialogen som en röd tråd i hela verksamheten.  

Vi har således många styrkor men också många utmaningar att ta oss an.  

Vi förskolechefer har strävat efter att vara ute i verksamheten så mycket vi kan. 
Men där är vi inte riktigt i mål än. Vårt pedagogiska ledarskap skulle bli än 
bättre om vi lyckades med det.  

Då det nu är ett större fokus på förskolan som en del i utbildningssystemet 
kommer vi under hösten och våren att lägga tid på att implementera begreppet 
undervisning. Framför allt på våra lärgrupper.  

Undervisning som begrepp, form och innehåll är ännu inte självklart i försko-
lan.  

Förskollärare behöver börja se sig själva som undervisande lärare. Det innebär i 
sig att insatser behövs för att befästa att undervisning som målstyrd process är 
en del av det pedagogiska arbetet med barn i förskolan. Detta blir en av våra 
utmaningar som förskolechefer att skapa förutsättningar för.  

En utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kärnan i en 
framgångsrik förskole/skolutveckling. Att förstå vad vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet är måste vi fortsätta diskutera och reflektera kring.  

Vi kommer att fortsätta vår strävan mot att skapa en förskola som är likvärdig 
för alla barn. Då alla barn har rätt till en förskola av hög kvalitet.  

Vår förhoppning inför nästa år är att vi skall fortsätta att i vår kommun erbjuda 
en förskola som är både rolig och meningsfull.  
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En förskola där det arbetar pedagoger som ser barnens möjligheter och väcker 
deras lust att lära. 

Lyckas vi med detta är mycket vunnet för våra barn!  

 

”Om det omgivande livet inte ställer människan 

inför någon uppgift, om hennes invanda och nedärvda 

reaktioner försätter henne i ett tillstånd av fullkomlig 

jämvikt med den omgivande världen, då finns det 

ingen grund för att ett skapande ska uppstå.” 
 Vygotskij 

 Framtid 
 
Från och med höstterminen 2018 kommer avdelningen Linden att vara en av-
delning med 15 platser, varav 5 platser vikta för barn i behov av särskilt stöd. 
Personaltätheten kommer att vara 4,5 ssg. Vi ser att vi har mycket resurser i 
verksamheten och många barn i behov. Detta tror vi är ett sätt att få ner kost-
naden. 

Vi har stor inflyttning och många gravida i Degerfors. Detta betyder att vi har 
behov av ytterligare ca 50 platser i förskolan.   
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