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1 Förutsättningar för genomförande 
På förskolan arbetar 5 pedagoger, två förskollärare och tre barnskötare, varav två med 
utbildning. 
Barngrupperna är indelade i två grupper, en med de yngsta barnen 1–3 år och en med 
de äldre, 3–6 år. De yngre har sin avdelning på nedre plan och äldsta gruppen är en 
våning upp. Den pedagogiska miljön är uppdelad som ”rum-i-rummet” för att det ska 
kunna pågå fler aktiviteter samtidigt och för att barnen ska kunna dela upp sig i mindre 
grupper. På övre plan finns en bygg- och konstruktionsdel, en skapandedel med olika 
material, och en del för spel och pussel. En digital miljö med green screen-tyg, plats för 
projektor som alltid finns tillgänglig och en OH för utforskande med ljus/skuggor har 
skapats och en ny lärplatta har köpts in för barnen. De på nedre våningen kan gå 
mellan den skapande delen, bygg och konstruktion eller den del av rummet som är vikt 
mer för rollekar. Det finns även plats för läsning på båda avdelningarna.  
 
Ett barn slutade på förskolan i februari, vilket gjorde ett nytt barn kom in i mars. Ett 
barn togs in som en överinskrivning från den 1a april (har syskon på förskolan sedan 
tidigare, så inskolning gick ganska snabbt).  
En pedagog valde att börja studera istället, detta skedde i mitten av vårterminen. En 
pedagog som tidigare arbetat på förskolan (land annat som resurs föregående 
utbildngsår) kom in tillfälligt resten av terminen.  
 
En handlingsplan för ett barn i den yngre gruppen har gjorts efter diskussion med 
vårdnadshavare, då barnet uttryckt att hen inte fått vara med i lekarna. Andra barn har 
också uttryckt att barnet slåss, knuffas och ”stör leken”. En personal tog extra ansvar 
för att samla mindre grupper för barnet och dess kamrater, så att det lättare gick att 
”knäcka lekkoden” för barnet.  
 
Covid- 19 gjorde att vi inte hade några föräldramöten eller föräldraråd heller detta 
utbildningsår. Vårdnadshavarna fick fullgod information om verksamheten och vår 
värdegrund via informationsbrev istället. Utvecklingssamtal valde vi ändå att ha, med 
vissa restriktioner, såsom bara en vårdnadshavares medverkan och en pedagog och på 
avstånd. Dessa hölls i februari. Vi tänkte att om samtalen hölls i samband med att 
BRUK-undersökningen kom, så skulle vi kunna informera vårdnadshavarna om vårt 
arbetssätt och vår värdegrund, och chans fanns att diskutera de frågor som kommer på 
undersökningen.  
TYRA-appen är en förutsättning för att vårdnadshavarna ska få tillgång till vår 
planering, kalendarium, barnens dokumentation och vår blogg där vi beskriver barnens 
utforskande och lärande.  
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2 Metoder och verktyg som har använts för uppföljning och utvärdering 
Under läsåret har vi använt oss av våra årshjul till planeringen av verksamheten. Vi har 
även årshjul för struktureringen av våra APT, och vad som ska tas upp på dem. Vi har 
ett reflektion-, utvärdering- och uppföljningsdokument som vi arbetar i på våra 
planeringstillfällen. Där skriver vi om vad barnen har gjort, vad de säger, vad de verkar 
intresserade av och vi kan ge förslag på hur vi ska gå vidare. Vi har en enklare 
veckodagbok där vi skriver upp vad vi arbetat med varje vecka och hur barnen 
reagerade. Här skriver vi också in de aktiviteter som skett mer spontant och de som 
skett på barnens initiativ. Vi tycker det är ett bra minnesstöd inför kvalitetsrapporten. 
Arbetsplanen har förenklats för att mer vara ett levande dokument som ska kunna 
diskuteras på APT:n, och där vi kan lätt reflektera kring om hur vi ligger till och om vi 
faktiskt följt våra åtaganden i arbetsplanen. Arbetsplanen har ytterligare gjorts om 
efter föregående år, då vi har haft tillsyn och fick nedslag på den tidigare. Tillsynen var 
planerad till slutet av höstterminen, men blev uppskjuten till början av vårterminen, i 
februari. Vi gjorde då ganska drastiskt om vår arbetsplan, lät den den gälla för 
vårterminen, och kommer att gälla även utbildningsåret 2021/2022.  

 

3  Måluppfyllelse resultat och analys 
• Identifierade utvecklingsområden från föregående år:  

• 1. Utifrån 2020 års BRUK-undersökning har vi kommit fram till att vi behöver vara mer 
tydliga på till exempel föräldramöten, utvecklingssamtal och i vår blogg på hur vi arbetar 
med vår plan mot diskriminering och kränkande behandlingar. Det vi främst lade märke 
till på resultatet från BRUK var hur några vårdnadshavare inte tyckte att deras barn 
kände sig trygga på förskolan.  
 

• 2. Vi behöver arbeta mer med att ge barnen adekvat digital kompetens, utifrån 
Skolverkets fyra aspekter kring detta: 
 

- Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. 
- Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. 
- Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. 
- Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. 

 

 
• Våra prioriterade mål:  
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1. Att i vårt värdegrundsarbete tydliggöra barnkonventionen för barnen, och lägga fokus på 
alla människors lika rätt och värde. 
 

2. Arbeta med källkritik. 
Arbeta med programmering, både analogt och digitalt.  

Att visa på hur man kan använda digitala verktyg i sin vardag, och som ett komplement till 
andra redskap.  

Arbeta med barnens integritet, ansvar, respekt, kommunikation, möjlighet att påverka, och att 
ta ställning i olika frågor. Visa på vilka tekniska lösningar som finns i samhället och hur de kan 
underlätta vår vardag. 

 

Hur har vi arbetat med dessa prioriterade mål:  

I vårt projekt med Pippi Långstrump så har barnen arbetat med att berätta om Pippis 
egenskaper, och sina egna, vad de är bra på mm. De har upptäckt att de är olika, tycker olika, 
men att de är kompisar ändå. Vi har läst mycket ur “alla barns rätt” (Pernilla stalfeldt). Mycket 
öppna diskussioner i samlingar mm. om hur det kanske ser ut i andra länder, att alla barn inte 
har det likadant i världen, men att barn har vissa rättigheter. Som en avslutning på projektet 
Pippi har båda grupperna varit med och arbetat fram en teater om Pippi på Cirkus. Alla har 
någon roll, och utan allas medverkan blir det ingen cirkus. Alla är lika mycket värda här för att 
kunna genomföra projektet. Barnen lånar gärna ut rekvisita till varandra, de litar på att de andra 
är varsamma med deras saker.  

Barnen tycker att Pippi är som en superhjälte och vi följer upp det intresset genom att ha 
”handbok för superhjältar” som högläsning på vilan. Vi kör den via projektorn, så ser alla 
bilderna i lugn och ro. Boken handlar om en mobbad/retad tjej som blir en superhjälte. Bokens 
budskap är att det viktigaste för en superhjälte är att vara snäll. Barnen säger att de gärna vill 
vara superhjältar, så vi pratar mycket om att vara snälla och schyssta med varandra, och att se 
varandras olikheter som något positivt att dela med sig av.  

Vi har tagit fram ”trivselregler” för Droppen, där barnen gemensamt kommer fram till hur vi 
trivs bäst på förskolan. Detta har vi pratat kring med barnen, vid flera tillfällen, men vi tänker att 
det måste bli ett mycket mer ”levande dokument” och samtalas kring varje vecka. 

När vi går på utflykter har vi ibland snurrat ett hjul för att bestämma vem man ska gå bredvid. 
Detta för att alla ska få chans att lära känna varandra mer, men också att det spelar ingen roll 
vem man går med, alla har ett kompisvärde.  

En trygghetsvandring gjordes under hösten, där barnen får visa om och var de inte känner sig 
trygga/nöjda. Barnen går i mindre grupper för att alla ska ha större möjlighet att komma till tals.  
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Barnen har fått minst varsin gång fått led ett ”Mullespår”, där de lägger ut ett spår, presenterar 
för resten av gruppen, och visar vad de ska göra, och är en hjälpande hand om någon behöver 
under aktiviteten.  Sedan får de utvärdera aktiviteteten och berätta hur de tyckte det gick. Vi 
tycker detta verkade stärka deras självkänsla, och att få känna sig behövd. Att kunna se allas lika 
värde är också att kunna se sitt eget värde i gruppen.  

 

Vi har lånat robotar och andra programmeringsverktyg från KomTek, Lidingö Stad. Barnen har 
fått prova att programma digitalt med bluebots, och även analogt genom skattkartor, hur ska 
man gå för att hitta skatten? Pippis guldpengar var borta, och barnen måste hitta dem! Vi gjorde 
ett eget rutnät där barnen placerade ut pengarna och programmerade roboten att följa spåret.  

Vi har arbetat med green screen, barnen har fotograferats på grön bakgrund, de har sedan valt 
en annan bakgrund och så har de arbetat i en app för att göra nya foton av sig själva. Till 
exempel så var ett barn på väg att bli uppäten av en haj! De har sedan presenterat sin bild för 
reseten av gruppen och berättat om vad som händer på bilden. Ett enkelt sätt att arbeta med 
källkritik, är allt vi ser på dator/mobil/tv verkligen sant? 

När vi arbetat med digitala verktyg i vår vardag och som ett komplement till andra redskap så 
har vi använt webbägg kopplat till plattan, och vi har haft luppar med oss för att titta på 
blommor och insekter. Barnen har fotat med plattan, för att sedan visa via projektor till resten 
av gruppen. Vi har alltid uppkopplad mobiltelefon med oss i skogen, där vi kan snabbt ta reda på 
information om naturen, vi har också vid planerade tillfällen fälthandböcker med oss för att 
barnen att använda. Vi använder oss ofta av högtalare för musik eller saga. Vi läser böcker både 
digitala och fysiska.  

Vad gäller barnens integritet så blir de tillfrågade om att bli fotade och få sin bild upplagd på 
appen Tyra. Vi pratar om vilka barnprogram de ser, vad de tycker om, får man se allt som finns 
på tv/datorn/plattan? De berättar för varandra vad de tittar på, och förklarar vad det handlar 
om.  

När det kommer till att visa tekniska lösningar i vår vardag så har vi inte arbetat så mycket med 
det, då andra uppgifter har prioriterats. Därför väljer vi att ha kvar denna punkt som fortsatt 
utvecklingsområde även nästkommande utbildningsår.  

 

Sammanfattande analys 
Att arbeta med Pippi långstrump som tema har varit riktigt bra för gruppen, då vi har fått 
in nästa hela läroplanen i alla delar. Barnen har dramatiserat, skrivit bokstäver, vi har läst 
mycket böcker, vi har samtalat kring stereotyper, att se det positiva hos alla, det har 
varit många samlingar kring temat, hur ska vi lösa våra problem, demokratiska beslut i 
till exempel rollfördelningarna i teatern. Barnkonventionen blev inte så tydliggjord och 
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arbetad med som vi hade planerat, men vi har arbetat mycket med värdegrunden i sig, 
att alla får komma till tals, att allas åsikter räknas, alla har lika rättigheter, alla ska 
behandlas schysst. 
Resultatet från BRUK-undersökningen visar trots vårt arbete att några vårdnadshavare 
inte känt sig nöjda med barnens trygghet. Även att vi lade våra utvecklingssamtal i 
samband med undersökningen för att kunna lyfta upp vissa frågor till diskussion så fick vi 
på samtalen ingen respons, men däremot i undersökningen. Vi vill därför välja ut några 
specifika frågor ur BRUK till nästa års samtal, för att diskutera mer ingående med 
vårdadshavarna. Till exempel om barnens trygghet. Vi har gjort om vår plan för 
diskriminering och kränkande behandling, och kallar den istället för en trygghetsplan. 
Den är förenklad, och i färre steg för att lättare kunna använda kontinuerligt på APT:n, 
för att kunna säkerställa barnens trygghet.  
Inför nästa utbildningsår har vi införskaffat ”kompisböckerna” som är skrivna utifrån 
barnkonventionen. De står nu inskrivna i vårt årshjul, i sådan ordning att de passar bra 
ihop med varje kvartals fokusområde, och de ska arbetas med hela tiden.  
 
Vi tyckte oss märka att när vi tog in nya barn i mitten av en termin, att 
förkylningssmittan ökade, då nya yngre barn ofta lättare drabbas av smitta.  
När vi fick besked om att en personal skulle sluta för att istället studera, tror vi att 
beslutet att sätta in en personal som tidigare arbetet på förskolan (bland annat som 
resurs året innan) var ett bra beslut. Då vi slapp ”skola in” och stötta, det var bara att 
sätta igång med arbetet direkt.  
 
Covid-19 har inte påverkat oss lika mycket detta år, då vi har varit tydliga med att barnen 
inte får vara på förskolan om de har förkylningssymptom, vilket har minskat smittan i 
gruppen. Vårdnadshavare har inte fått vara inne på förskolan i samma utsträckning som 
tidigare, vilket har gett oss lite mer uppgifter än tidigare,men i det stora hela så har vi 
inte känt av covid-19 så mycket.  
Vi märker att barnen har lärt sig mycket under pandemin, till exempel om saknad (mor- 
och farföräldrar som man inte får träffa), respekt (man nyser i armvecket och håller 
avstånd för att inte smitta).  
 
 
 

4 Identifierade utvecklingsområden 
 

• Barnens trygghet, och arbetet med diskriminering och kränkande behandling. 
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Vi märkte i BRUK-undersökningen att det som några vårdnadshavare var mindre 
nöjda med var om barnen kände sig trygga på förskolan, och vårt arbete med 
diskriminering och kränkande behandling.  
Vi vill därför lägga allt vårt fokus på arbetet med förskolans värdegrund, och 
koppla arbetet ännu tydligare till barnkonventionen. 
 

• Adekvat digital kompetens 
Även om vi tycker vi har arbetat mycket med digital kompetens, så vill vi fortsätta 
ha det som ett utvecklingsområde, då vi ser att det finns mer för oss pedagoger 
att lära.  
 

 

 


