
 

Läsåret 2015-2016 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vitsippans förskola 

 

 



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 skolledare 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 föräldrar 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 tankar runt förskolans 

styrdokument och har själva kunnat komma med egna synpunkter.  

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

från varje avdelning deltar och där 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 diskutera arbetsmiljön och den pedagogiska 

utvecklingen eller har gemensam fortbildning med andra förskolor i kommunen. Förskolan 

har också fyra fortbildningsdagar per år som nyttjas till kompetensutveckling 

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

Förskolechef Susanne Ek har sammanställt redovisningen. 

2. Grundförutsättningar 

Förskola: Vitsippans förskola 

Antal avdelningar: Förskolan består av 6,5 avdelningar, 

Antal barn under läsåret: 103. Antal personal: 21 

Förskolechefen Susanne Ek leder arbetet på Vitsippan.  

Lokaler: Förskolan består av en enhet med tre fasta avdelningar samt gemensam lekhall, en 

påbyggd modul samt två fristående villor.  

 



3. Vitsippans mål, analys och uppföljning  

Under läsåret 2015-2016 har Vitsippans förskola arbetat gemensamt och fördjupat sig i 

följande mål från Läroplan för förskolan (lpfö 98 reviderad 2010):  

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: 

 Barnen uppmuntras att hitta strategier att klara olika motoriska utmaningar.  

 Vår utemiljö inspirerar barnen till olika grovmotoriska grundrörelser 

 Barnen får möjlighet att prova olika motoriska aktiviteter på ett lekfullt och lustfyllt 

sätt.  

 Barnen lär sig mer om sin kropp och kroppsdelar 

 

Aktiviteter för att nå målet: 

 Vi besöker och utforskar olika platser i vår närmiljö som kompletterar förskolans 

utemiljö ex skogen, Färjeparken.  

 Vi förändrar och förbättrar vår utemiljö.  

 Vi är närvarande och medvetna pedagoger som stimulerar och inspirerar barnen till 

aktivitet och rörelse på ett lustfyllt och lekfullt sätt.  

 Vi pedagoger planerar och genomför olika motoriska aktiviteter och utmaningar.  



 Vi pedagoger benämner och arbetar med kroppen och kroppsdelar på olika sätt, ex rim 

och ramsor, sånger, danslekar, massage, skapande verksamhet.  

 

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 med att göra en kartläggning av gården och miljöerna i närheten, 

personalen 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. Arbetet har följts upp och dokumenterats, skriftligt, med bilder och 

film kontinuerligt genom pedagogisk dokumentation. 

 

I analysen av observationerna såg vi att många barn valde att cykla, gunga, sandlådan, leka 

olika lekar och att de använder de lekredskap som finns tillgängliga. Vi kunde också se att 

barnen ofta valde samma aktivitet på utevistelsen och att flertalet gärna deltog i styrda 

aktiviteter. Barnen lekte med kompisar från den egna avdelningen och höll sig gärna till, för 

barnen, välkända lekytor.  

 

Varje avdelning valde, vid läsårets start, ett temaområde i vilket de arbetat med Läroplanens 

mål på ett integrerat sätt.  

Vi arbetar medvetet med att dela in barnen i mindre grupper och vara närvarande vuxen, 

vilket forskning visar är gynnsamt för barns lärande. (Möten för lärande) 

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)  

I vårt språkande använder vi ett berikande språk där vi benämner och förklarar med ord, 

bilder och tecken. Barnen har på olika sätt fått skapa rörelser, ex med hjälp av lera, måla och 

konstruera. Alla avdelningar har under läsåret besökt olika platser i vårt närområde, ex 

Färjeparken, skogen och motionsspåret.  

Lekar och olika rörelseaktiviteter har introducerats i verksamheten, bl.a. dans, dessa har 

ibland filmats för att pedagogerna tillsammans och med barnen får möjlighet att reflektera och 

utveckla verksamheten vidare.  

”Barn: Varför rörde jag mig? 

Pedagog: Ja varför rörde du dig? 

Barn: Dansen bara kom in i min kropp” 

 

Från 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 vidare och 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 i boken. 

Resultaten visar att om man genomför motorikobservationer, och därmed fäster 

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

utveckling. ( Rör dig-Lär dig s.132) 

 

Vi har förändrat våra lärmiljöer både ute och inne. Inne har nästan alla avdelningar inrett 

någon form av motorikrum, där det funnits möjlighet att pröva och utforska olika rörelser.  Vi 

har valt litteratur, både skönlitterär och facklitteratur samt spel och pussel som ex visar 

kroppens delar och olika rörelseaktiviteter. Ute har vi köpt in material som uppmuntrar och 

inspirerar till rörelse, ex bandymål, bollar, rep, häckar, höjdhoppsställning, kubb och 

balansbana (för både ute och inne).  

 

I analysen av observationerna vi gjorde i maj kan vi se att arbetet lett till att barnen i mycket 

större utsträckning använder hela gården. Barnen leker mer rörelselekar när pedagogerna är 

närvarande och initierar till dessa. Variationen och längden av lekar och aktiviteter har ökat 

markant och cyklarna används inte lika mycket som i höstas.  Det leks rörelselekar, ex hoppa 

hinder, klättra, armgång, tafattlekar i större utsträckning än i höstas. Pedagogerna har också 

uppmärksammat att barnen planerar sin utevistelse i större utsträckning än tidigare och att de 

leker tillsammans med fler barn från olika avdelningar. Barnen tar själva initiativ till 

gemensamma lekar. De skapar också eget lekmaterial och lekar som de upplevt ex. 

gungbrädor, balansbanor och tafattlekar. 

Barnen har blivit mer självständiga och frågar efter andra platser att vistas på under 

utevistelsen, ex Färjeparken och skogen.  

Vi kan se att barnen använder fler begrepp som ex hoppa, springa, långsamt, snabbt, böja, rak 

och balans, samt benämner fler kroppsdelar än tidigare, de har även fått en bättre 

kroppsuppfattning. De yngre barnen härmar, imiterar och gör som de större barnen gör 

Vid jämförelsen kunde några avdelningar se att alla barnen utförde någon form av aktiv 

rörelse under observationerna, i höstas var det flera som ex satt stilla i sandlådan.  

 

Så arbetar vi vidare:   

Vitsippan har valt att fortsätta arbeta mot motorikmålet även nästa läsår.  

 Utegruppen kommer att fortsätta arbetet för att utveckla gården med material som 

inspirerar till gemensamma aktiviteter och lekar.  

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

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

 Pedagogerna fortsätta att benämna och beskriva 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.  

 Vi kommer fördjupa oss mer i kopplingen mellan hälsa och välbefinnande.  

 

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 och fysikaliska fenomen.   



 Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap. 

 Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har 

betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.  

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dess.  

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

material och redskap. 

 Utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö. 

 Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

 Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring, 

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

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

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

omsätter det till verksamheten. Vi har tillsammans med vårdnadshavarna diskuterat barnsyn 

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

förståelse för vårt arbetssätt och våra styrdokument.                                                                   

I arbetet med Plan mot diskriminering och kränkande behandling har vi utarbetat bra rutiner 

för att arbeta främjande och förebyggande med värdegrundsarbetet. Vi har också tydliga 

rutiner för att följa upp ev. kränkningar. Planen utvärderas och upprättas varje höst.  

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 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. 

Lärmiljö ute och inne 

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

utforskande och lärande. Miljöerna förändras, utvecklas och anpassas efter de barn som vistas 

på förskolan.  


