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1. Inledning 
Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla verksamheten.  Redovisningen ska göras känd och åtkomlig 

för många och personal, föräldrar och barn ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Genom att 

granska och utvärdera sin verksamhet på ett mer systematiskt sätt kan man lättare få syn på 

den egna verksamhetens styrkor och svagheter.  

Syftet med sammanställningen är: 

 Att ge personal och förskolechef underlag för att utveckla den pedagogiska 

verksamheten. 

 Att ge politiker och andra beslutsfattare underlag för beslut. 

 Att kontrollera och bedöma kvaliteten i förskolan. 

 Att ge vårdnadshavare insyn och information om verksamheten. 

  

Föräldrar har varit delaktiga i utvärderingen genom samtal i föräldraråd och 

utvecklingssamtal. Barnen deltar genom samtal, diskussioner, reflektioner, intervjuer och 

observationer.  

På föräldramöten har pedagoger presenterat hur de planerar och arbetar utifrån Lpfö 98/10. 

Föräldrar har genom denna presentation fått en möjlighet att förstå förskolans tankar runt 

förskolans styrdokument och har själva haft möjlighet att komma med egna synpunkter.  

Varje vecka har förskolan ett möte, förskoleråd, dokumentationsråd eller miljöråd, där en 

pedagog från varje avdelning deltar och där det diskuteras aktuella pedagogiska frågor och 

prioriterade förbättringsområden. Minnesanteckningar skrivs som alla får ta del av.              

En gång i månaden har förskolan personalmöten (apt) där vi diskuterar arbetsmiljön och den 

pedagogiska utvecklingen. Förskolan har också fyra fortbildningsdagar per år som bl.a. 

nyttjas till det systematiska kvalitetsarbetet. 

Alla pedagoger har varit delaktiga i arbetet med att analysera och utvärdera förskolans arbete. 

Förskolechef Susanne Ek har sammanställt redovisningen. 

2. Grundförutsättningar 
Förskola: Algutsrums förskola 

Antal avdelningar: Förskolan består av fem avdelningar.  

Antal barn: 78. Antal personal: 17 

Förskolechefen Susanne Ek leder arbetet på Algutsrums förskola.  

Lokaler: Förskolan består två fristående villor och två moduler.  

Vi har valt att arbeta med naturvetenskap vilken genomsyrar vår verksamhet, i år har vi även 

prioriterat hälsa och rörelse och allas lika värde.  

 



3. Algutsrums mål, analys och uppföljning  
 

Mål:                                                                                                                      
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i 

andra människors situation.  Lpfö 98/10 

Målkriterier:  
Utveckling pågår när:   

 Alla barn får ta del av olika litteratur som belyser allas lika värde, kultur och språk 

samt att reflektera tillsammans runt dessa.   

 

Aktiviteter 

 Införskaffa litteratur som handlar om allas lika värde, språk, och olika kulturer.  

 Berättelser och högläsning, samt reflektioner/diskussioner utifrån böckerna 

tillsammans med barnen.  

 Samtal tillsammans om allas lika värde 

 Diskussioner på apt och råd  

 Pedagogerna för samtal/dramatiserar tillsammans med barnen om olika dilemman.  

 

Forskning 

Vi har använt oss av forskning utifrån ”Värdeprojektet” i samarbete med Linnéuniversitetet.  

 

Resultat och måluppfyllelse 

Utvärderingen av målet ovan kommer att göras i september 2016 och finnas med i Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling 16-17.  
 

Mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Lpfö 98/10.  

 

Målkriterier  

Utveckling pågår när: 

 Varje barn får möjlighet att vara delaktiga i varierande rörelselekar i våra olika 

lärmiljöer ute i vår natur. 

 Pedagogernas delaktighet inspirerar barnens intresse för rörelselek. 

 

Aktiviteter 

 Vi besöker och utforskar våra gårdar och närområden för att stimulera och inspirera 

rörelseglädje, ex skogen, multiarenan, hasselskogen.   

 Närvarande pedagoger som ansvarar för att stimulera och inspirera barnen till 

rörelselekar på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Som ex hinderbana, dans, gemensamma 

lekar.  

 

Forskning: 

 Möten för lärande, Skolverket  

 Rör dig- lär dig, Ingegerd Ericsson 

 Motorik i teori och praktik,- att observera och stimulera barns grovmotoriska 

utveckling, Ingegerd Ericsson 



Resultat och måluppfyllelse 

Vi inledde arbetet genom att göra en kartläggning av vår närmiljö för att se vilka möjligheter 

det fanns för rörelselekar i vårt närområde, pedagogerna fyllde i en självskattning med fokus 

på delaktighet och lärmiljö utifrån motorikmålet och vi genomförde observationer av barnen 

där vi undersökte vilka aktiviteter och rörelser som förekom. Syftet var att öka pedagogernas 

medvetenhet kring vilka möjligheter vi har att utmana och inspirera barnen till rörelselek samt 

att se vad barnen valde för aktiviteter/lekar, och om gårdarnas utformning spelade in. 

Vi använde oss av filmning och observationer som vi hämtat från boken: Hallå, hur gör man? 

av Christian Eidervall 

 

Vi inledde projektet med att bli medvetna om var, när och hur barnen rör sig i de olika 

miljöerna.  Vi ville också undersöka om miljön påverkar vårt sätt att vara tillsammans, barn-

barn, barn-vuxen. 

Med de förkunskaper vi hade om hur gården användes i nuläget och med vår erfarenhet av hur 

vistelse i naturen främjar både motorisk utveckling och samtidigt är en tillåtande miljö för 

genus- och värdegrundsarbete, valde vi att försöka tillbringa ännu mer tid i våra närliggande 

naturområden samt utveckla och skapa inspirerande lärmiljöer utomhus. 

 

I analysen av observationerna i höstas såg vi att många barn valde att cykla, gunga, vara på 

klätterställningen, sandlådan och att de använder de lekredskap som finns tillgängliga. Vi såg 

att det oftast är samma barn som leker ”jaga–lekar” och att det är många barn som alltid väljer 

samma aktivitet, en del barn var stilla och avvaktande.  

På stora gården såg vi att cyklarna används mest av pojkarna och det gjorde att alla inte får 

samma tillgång till cyklarna.  

 

Utifrån analysen av observationerna organiserades verksamheten så att den inspirerade till att 

utforska motorik och rörelselekar i vardagen, ex. genom att skapa nya lärmiljöer som 

utmanade till att fokus flyttades från färdigt lekmaterial till egna kreativa rörelselekar där 

pedagogernas delaktighet var tydlig.  

Vi införde mer utomhusaktiviteter med en pedagog närvarande och stationer där vi bjöd in 

barnen till olika aktiviteter som utmanade till motoriska lekar under dagen.  

Inne byggdes det upp utmanande och inspirerande motorikrum som skapade lust till rörelse 

Där har barnen tillgång till olika material som uppmuntrar till nya möten och samspel mellan 

barn-barn och pedagog-barn. Vårt syfte med rörelserummen var att skapa en lärmiljö som var 

tillåtande och för att barnen skulle möta rörelseleken såväl inom- som utomhus. 

 

Vi lånade in både fack- och skönlitterära böcker och tittade på filmer som gav inspiration och 

för att barnen skulle få tillgång till och möta rörelsen på olika sätt.  

 

Vi kan, efter nästan ett läsår, se att arbetet lett till att barnen i mycket större utsträckning 

använder hela gården, och förflyttar sig i större utsträckning mellan gårdarna. Variationen och 

längden av lekar och aktiviteter har ökat markant och cyklarna används inte lika mycket som i 

höstas eftersom barnen hittat alternativa lekar, vilket också har resulterat i att när cyklarna 

används ser vi att både flickorna och pojkarna använder dem på lika villkor. Vi även se att det 

som intresserade barnen mest var dans, hinderbanor, lekar och att utforska våra miljöer med 

sin kropp. Barnen utmanar sig själva och blir motiverade om de lyckas, det kan handla om att 

gå balansgång, klättra upp, dansa eller hoppa.  

Barnen tar också fler egna initiativ till rörelse nu än tidigare och väljer andra och nya 

rörelselekar än tidigare samt att de även utmanar varandra i olika lekar. Barnen har blivit mer 



självständiga och skapar egna lekar utan pedagogernas delaktighet i större utsträckning än 

tidigare. 

Det vi också kunde se i våra dokumentationer var att barn som inte var intresserade först av 

aktiviteterna, var nu mer aktiva och tog egna initiativ. De barn som i början av höstterminen 

hade svårigheter att röra sig i naturen, klättrade nu obehindrat i träd, balanserade och 

utmanade sig själva med nya rörelser. Barnen har fått mer begrepp och kunskaper och 

utvecklat en rörelseglädje i vardagen vilken de kan sätta ord på.  

 

”Man kan se att vi är glada när vi springer. Vi är glada. Det är roligt att springa!”, säger 

några av barnen när de tittar på bilderna, när vi på barnens initiativ genomför loppet Wings  

for Vipan.  

 

Utifrån intervjuerna i början och i slutet av projektet såg vi att barnen kunde beskriva vad 

motorik, rörelse och dans är för något, det var mer detaljerade beskrivningar och fler barn 

visste vad orden betydde. Det visade sig också att barnen använder sig av olika uttrycksformer 

när de pratade om rörelseglädje än tidigare, så som lera, teckning och bild. 

 

Självskattningen av oss pedagoger har genomförts både i uppstarten och slutet av projektet 

och resultatet visar att det har skett en utveckling i pedagogers medvetenhet, delaktighet och 

inspiration av motorik i vardagen. 

Projektet har utvecklats bra tack vare att barnen har varit uppdelade i mindre grupper, så att 

alla barnen känner trygghet och för att kunna vara en ”närvarande pedagog” i den lilla 

gruppen.  I boken Möten för lärande lyfter de vikten och resultaten av en ”närvarande 

pedagog”, en pedagog som är delaktig och stödjer och utmanar varje barns utveckling och 

lärande utifrån egna erfarenheter och förutsättningar. 

Här har de utfört forskning på arbetslag som visar att närvarande pedagoger skapar glädje och 

lust som är viktiga delar i de samspelande pedagogiska mötena för att barn ska tillägna sig 

nya erfarenheter och utveckla lärandet i samspel med både barn och vuxna. Här beskrivs 

också vikten av en samspelande atmosfär där pedagoger och barn utforskar och upptäcker 

tillsammans.  (Möten för lärande, s. 53)  

 

Utifrån boken Rör dig- lär dig, har vi valt ut olika delar som vi alla har läst och sedan kopplat 

till vår verksamhet för att utmana, utveckla och fördjupa våra kunskaper inom ämnet. 

Forskningen i boken visar att barn som haft motorikobservationer i förskolan har bättre 

motorik vid skolstart än de barn som inte har haft utrymme för motorik i förskolan. Det kan 

vara så att bara genom att uppmärksamheten riktas mot motoriska färdigheter så blir barnen 

mer fysiskt aktiva enligt författaren Ingegerd Ericsson. 

Resultaten visar att om man genomför motorikobservationer, och därmed fäster 

uppmärksamheten vid motoriskafärdigheter, kan det få positiva effekter för barns motoriska 

utveckling så väl nu som i framtida inlärning. ( Rör dig-Lär dig s.132) 

Vilket vi anser stämmer väl med våra resultat.  

Föräldrarna har gjorts delaktiga genom våra Instagram-konton, vecko/månads brev och 

dokumentationer. Det har varit uppskattat och gjort att barnen har kunnat mötas och samtala 

kring sina upplevelser på förskolan både hemma och här. Det har också ökat förståelsen för 

värdegrundsfrågorna som kunnat kommuniceras. 

Föräldrarnas spontana reflektioner har bl.a. varit att de ser ett större rörelsemönster hemma 

och att de ser att barnen har tillägnat sig nya begrepp. 

Så arbetar vi vidare: 

 Vårt konsekventa och medvetna arbete med att ta oss ut i naturen har haft god effekt 

både på den motoriska utvecklingen och även på det sociala samspelet som båda 



utvecklats bra under läsåret vilket vi ser i våra pedagogiska dokumentationer. På det 

sättet tänker vi att vår erfarenhet av vistelse i naturliga, orörda miljöer är ett sätt att 

arbeta som vi kommer låta spilla över även i framtida projekt – oavsett tema.  

 Utifrån Christian Eidervalls föreläsning och bok ”Hallå hur gör man” har vi använt oss 

av observationsmetoder genom bild och filmning, vilket vi ser har gett oss djupare 

kunskaper om vårt egna förhållningssätt och gett oss bättre underlag för reflektioner 

och diskussioner om hur vi kan utmana barnen vidare i våra projekt. Det ser vi 

tillsammas med vår ”pedagogiska dokumentation” som ett bra verktyg för att komma 

vidare och utveckla vår verksamhet. 

 Pedagogerna fortsätter att benämna och beskriva begrepp, för att barnen ska lära sig 

sätta ord på vad de gör och öka sin språk- och begreppsuppfattning samt använda 

bilder och tecken för att förstärka språket.  

 Pedagogerna fortsätter att vara närvarande i barnens lek ute och inne för att inspirera 

och utmana barnen till olika rörelselekar och aktiviteter. (Möten för lärande) 

 Utegruppen fortsätter att utveckla våra lärmiljöer utomhus. 

 

Övriga mål som förskolan arbetat djupare med under läsåret 

Här nedan redovisas några av de mål från Läroplanen 98/10, förutom de gemensamma, som 

avdelningarna valt att fördjupa sig i under läsåret.  Arbetet mot dessa mål har dokumenterats 

enskilt på varje avdelning och kommer inte redovisas i denna sammanställning.   

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska 

processer 

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra och fysikaliska fenomen.  

 Utvecklar 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 

 Känner delaktighet när det gäller förändring av deras lärmiljöer 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld.  

 

 Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 

att påverka sin situation 

 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap 

 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld.  

 

 



4. Styrdokument och arbetssätt 
Förskolan arbetar efter, FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, Agenda 21, Skollagen och Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 (Lpfö 

98/10).  

Vi har haft föräldramöten och föräldraråd där vi beskrivit hur vi arbetar utifrån förskolans 

läroplan och Mörbylånga kommuns vision ” Människan i fokus” och hur vi omsätter det i 

verksamheten. Vi har tillsammans med vårdnadshavarna diskuterat genus, förhållningssätt 

och lärande utifrån våra styrdokument. Vårdnadshavarna har fått möjlighet till en större 

förståelse och delaktighet för vårt arbetssätt och våra styrdokument. Vi har diskuterat bl.a. 

genus och motorik/rörelse på föräldrarådet.  

Pedagogisk dokumentation 

Vi dokumenterar genom att använda oss av ”pedagogisk dokumentation”, vilket är ett verktyg 

för att följa barnens läroprocesser och för att fånga upp barnens tankar och frågor. Genom den 

pedagogiska dokumentationen kan vi se hur vi bidrar till att utveckla barns lärande utifrån 

förskolans strävans mål.  

Den pedagogiska dokumentationen är ett betydelsefullt material för att reflektera över 

verksamhetens innehåll, pedagogens förhållningssätt och vilka förutsättningar vi erbjuder 

barnen. All personal har fått fortbildning i pedagogisk dokumentation och vi strävar ständigt 

för att utvecklas och lära oss mer. 

Lärmiljöer ute och inne 

Miljöerna inne och ute på förskolan är utformade för att stimulera och utmana barnen till 

lärande genom Upplevelse, Upptäckande, Undersökande och Utforskande, vilket vi kallar 4U 

(for you). Lärmiljöerna förändras, utvecklas och anpassas efter de barn som vistas på 

avdelningen.  

 


