
Utvärdering av Skutans prioriterade mål - hösten 2016 

Under hösten har vi på Skutan valt att arbeta med följande mål, baserat på barnens behov 

och intresse; 

Normer och värden 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. 

 

Så här har vi arbetat: 

På förskolan har vi varit rädda om våra saker och var sak har haft sin plats. Varje dag har ett 

barn varit hjälpreda på avdelningen och ansvarat för vardagssysslor såsom dukning, 

städning, sopning samt ordning i hall och på toaletter. På en "tallrik" står det vem som är 

dagens hjälpreda och det läses av alla barn med stort intresse när de kommer på morgonen. 

Delaktighet ger förståelse för sakers värde och ger ett ansvarskännande hos barnen.  

Vi har pratat mycket om hur vi är bra kompisar och uppmuntrar barnen till att hjälpa 

varandra.  Vi har ett trevligt språk och en trevlig ton mot varandra och förstärker barnens 

positiva handlingar och ger förklaringar när något går fel. Vi riktar beröm till var och en och 

ser på så sätt var individ. Vi vuxna uttrycker också våra känslor tydligt. l 

 Efter höstlovet valde vi att arbeta med kompisböckerna "Tio små kompisböcker"(Natur och 

kultur) med arbetskort till som tema. Tillsammans med Jollen har vi läst böckerna "Säg 

förlåt" , "Lyssna och kom överens",  "Vänta på din tur" och "Säg stopp".  

Pedagoger har dramatiserat olika händelser ur barnens vardag på förskolan. Pedagoger har 

också spelat in sig själva när de har dramatiserat händelser som sker på förskolan som sedan 

spelades upp med hjälp av den nya projektorn för barnen. I samband med detta har vi 

diskuterat olika handlingar och beteende med barnen. Arbetskorten har gett förslag på 

diskussionsfrågor, lekar, sånger, samarbetsövningar mm. Barnen har ritat teckningar utifrån 

sina tankar och funderingar som de sedan har berättat om och visat upp för sina kompisar i 

samlingen. Vi ser att vi har nått en bra bit på väg i vårt mål eftersom barnen nu själva i större 

utsträckning löser konflikterna. Vi har noterat barn som blir ovänner och där det ena barnet 

springer iväg- tätt följd av kompisen som säger "spring inte iväg- vi måste ju prata om det". 

Mycket riktigt löste de också konflikten själv.  Vi har också hört barnen säga att man inte får 

skratta "åt" någon men "tillsammans med" går bra! Vi ser ett fortsatt intresse kring 

Kompisböckerna och kommer därför fortsätta att arbeta vidare med dem till våren med.  



En del av de planerade arbetssätten och aktiviteterna har vi inte arbetat klart med än. Vi 

önskar, utöver de 6 kompisböckerna, att fortsätta med materialet Stegvis där vi kommer 

fortsätta med Kompissånger och övrigt material med djur och samarbetskort. Vi hade också 

för avsikt att dra kompisar vid olika samarbets- och lektillfällen för att uppmuntra till att hitta 

nya kompisar och lekkonstellationer. Vi har testat att vi något tillfälle låta barnen ta 

uppdragskort och samarbetskompis. Uppdragen var konstruktionsinriktade och innehöll tex. 

text som " Bygg ett slott som är blått". Barnen fick själva välja material och i de flesta fall 

blev det ett bra samarbete med någon som man inte alltid leker så mycket med annars. 

Generellt ser vi hjälpsamma och omtänksamma barn som hjälps åt med städning, bära in 

madrasser utomhus och om någon spiller ut något finns en kompis snart där och hjälper till. 

Kompissolen finns kvar och vi frågar oss fortfarande varför vi inte får upp strålar på väggen i 

vår kompissol. Vi hade för ambition att skriva vars tre strålar på olika händelser under 

veckan och också involvera barnen i arbetet. Vi har uppmuntrat barnen att säga till oss när 

kompisar gör positiva saker mot andra, men vi önskar att detta blir mer förekommande. En 

anledning tror vi är att vi har ganska höga krav för att få en solstråle- kanske ska vi sänka 

dem? 

Vad gäller att utveckla respekt för närmiljön, lära mer om naturen  och den planerade 

utevistelsen upplever vi även här att vi kommer fortsätta med mer heldagar ute till våren.  

Matlagning utomhus blev svårare än planerat då vi fattades personal på grund av 

sjukskrivningar och vabbande, men här insåg vi att vi skulle sänka kraven på oss själva och 

fokusera på barnen och deras upplevelse. Att lämna gården med ryggsäck på ryggen är 

spännande - det är inte alltid sträckan du tar dig med ryggsäcken spelar så stor roll. När vi är 

utomhus tar vi chansen att lära oss mer om saker som vi fascineras av, t ex. skalbaggar, 

maskar m.m. När frågor dyker upp, som t ex. "varför det finns vatten i vattenpölen ena 

dagen men det är borta dagen efter?" letar vi information tillsammans med barnen och 

försöker att på ett konkret sätt förklara olika fenomen. Vi har också undersökt olika träd 

med trädkort, gjort matematikövningar med naturmaterial, spanat efter olika färger när 

höstens skiftningar kommer m.m. Barnen har ett stort inflytande under utevistelsen och vi 

tar tillvara på deras nyfikenhet. Att gå iväg och ha utedagar har, förutom att vi lär mer om 

vår omgivning, också en positiv effekt då det blir färre barn i huset och en annan lärmiljö för 

barnen som är kvar på förskolan. 

 

Utveckling och lärande 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera.  



Så här har vi arbetat: 

Vi ser att vi på Skutan har trygga barn som tycker om att gå till sin förskola. I stort sett alla 

kommer in med ett leende och vinkar glatt till sina föräldrar innan de börjar leka med sina 

kompisar. Barnen på Skutan får alltid tid att försöka klä på sig/ av sig själv. Barnen får hänga 

upp sina saker, fundera över om något ska in i torskskåpet m.m. Vi uppmuntrar barnen att 

klara av toalettsituationen själv och visar dem gärna hur man gör istället för att göra saker åt 

dem. Barnen har ansvar för att t ex. duka, sopa m.m. De får välja många av aktiviteterna själv 

och får frågan individuellt vad de önskar göra. Vi tillämpar röstning och demokratiska 

principer och i samband med det har vi försökt att få dem att våga säga det alternativ som 

de själva vill. Detta innebär att barnen har kommit med förslag som vi inte tänkt på som 

pedagoger och som barnen sedan röstat på. Vi upplever att majoriteten står för sina tankar 

och idéer och att man inte faller för grupptrycket på samma sätt längre. Eftersom vi vill 

uppmuntra till yttrandefrihet och att barnens tankar kommer fram, har vi också varit noga 

med att se till alla barns åsikter och planera aktiviteter så att allas tankar och intressen tas 

tillvara på. 

När vi har planerade  aktiviteter i smågrupper är barnen med och väljer namn på gruppen 

och kommer med tankar kring vad de önskar få ut av sin smågruppstid. Barnen kommer med 

många kreativa förslag, allt från att lära sig mer om djur och natur och skräp i naturen, 

utflykter, åka tåg, gå till lekplatser, lära oss alfabetet på tyska och engelska till att stryka med 

strykjärn.  

Vi uppmuntrar barnen att våga visa vad de tycker och tänker. Som en del i det arbetet har vi 

visardagar där barnen tar med sig saker hemifrån och berättar om för kompisarna. Under 

hösten har den som varit dagens hjälpreda också haft samling för sina kompisar. Glädjande 

har nu även de lite blygare tagit steget och vågar hålla egna samlingar.  I samlingen berättar 

också barnen för varandra om teckningar och andra saker de gjort och vill de får de gärna 

sitta på en egen liten stol så att uppmärksamheten kan riktas tydligt till dem. Vi har också 

fortsatt uppmärksamma födelsedagarna och även då får man sitta med en krona på stolen 

och vi pedagoger berättar och visar foton på barnet. 

Mototorik-, yoga- och avslappningsövningar har varit en del av verksamheten i höst. Vi 

upplever att barnen tycker om såväl gymnastik som SPA-dagar med meditation och Yoga. I 

dessa övningar har barnen också lärt känna sig själva och sin kropp och vågat utmana sig och 

gå utanför sin comfort-zone. Några barn upplevde t ex. massage som jobbigt till en början, 

men efter att gradvis blivit mer delaktiga kan de nu också slappna av och vara med fullt ut. 

För att fortsätta stimulera barnens språkutveckling har vi dagligen läst sagor för barnen. De 

har fått lyssna både på vuxna som läser och på talband. Vi har lekt rim- och ramslekar, 

sjungit dagligen, pratat/sjungit på olika språk och vi har haft har ljudlekar och ramsor för att 

öva vissa språkljud som vi ser barngruppen behöver. Därtill har barnen tagit egna initiativ till 

språkutveckling, exempelvis lagt alfabetet till bilder, övat stavelser på trumman, lekt Kims lek 



med smågrupperna och ställt sig i alfabetisk ordning.  Efter vårens Alfabetstema ser vi att 

många av våra barn nu både läser och skriver eftersom intresset varit så stort under temats 

gång. Vi har också presenterat olika Montessorimaterial som " Det rörliga alfabetet". Vi 

använder ett nyanserat talspråk med barnen så att de hör varierande ord och får ett 

utvecklat ordförråd.  

En sak som blev annorlunda på ett positivt sätt, mot vad vi pedagoger tänkt och planerat, var 

när barnen fick med sig "Tomtenissen" hem över natten. Vi pedagoger  hade som tanke att 

föräldrarna skulle skriva åt barnen och att vi sedan skulle läsa om vad tomten varit med om i 

samlingen dagen efter. Vi blev glatt överraskade när vi såg att många av barnen själva skrivit 

om Tomtenissens dag hemma hos dem och det blev tydligt att det inte är mängden man 

skriver/vad man gör som spelar roll, utan barnens delaktighet och inflytande i aktiviteten. 

Det räckte att något barn skrivit tre ord för att vi skulle kunna prata runt tomtens besök 

under samlingen. 

Barns inflytande 

o  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

Så här har vi arbetat: 

För att barnen ska få möjlighet att göra det som de tycker om att göra, har vi arbetat med att 

man ska våga uttrycka sina tankar och komma med egna förslag på aktiviteter. På så sätt 

låter vi barnen vara med och påverka sin dag. Vi tendenser vi tidigare så till att barnen valde 

samma som sina kamrater snarare än efter eget intresse och en del barn vågade inte välja 

utan att en kompis hade valt, är nu helt borta. De barn som valde som kompisen försöker vi 

uppmuntra att välja aktivitet först.  En stor del av dagen väljer barnen själv aktiviteter, som t 

ex. vid utevistelse och efter måltider. När vi har gått iväg till lekplatser och liknande så har vi 

haft omröstningar om vilken plats vi ska gå till. Vi lyssnar också på de barn som alltid väljer 

något annat alternativ än kamraterna och vid ett annat tillfälle har vi gått dit. Barnens tankar 

och idéer ligger till grund för val av tema och aktiviteter och vi ändrade oss längs vägen efter 

deras intressen. 

 

Förskola och hem 

 

o Arbetslaget ska känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familj samt att fortlöpande föra samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan. 



 

Så här har vi arbetat: 

Då Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är föräldrarna redan delaktiga i verksamheten. 

De sitter i  styrelsen eller i fest- och fixargrupper. Vi har daglig kontakt med föräldrarna via 

hämtning och lämning och många föräldrar tar sig god tid vid dessa tillfällen vilket ger 

möjlighet till samtal. Vidare har vi föräldramöte, familjedagar, Luciafirande m.m. där det 

finns bra tillfälle att samtala med varandra om barnen och förskolans verksamhet. Under 

föräldramötena diskuterar vi vad de har för förväntningar på verksamheten och vad som är 

viktigt att barnen har med sig den dagen de lämnar förskolan. Vi uppmuntrar också alla 

föräldrar att vara med en dag i verksamheten för att se hur deras barn har det under 

vardagarna. Under den här terminen har vi haft ett besök  av en förälder och hoppas på fler 

under nästa termin då besök verkligen uppmuntras och uppskattas av alla.   

När vi har personalmöte ansvarar föräldrarna för barnen i  barngrupperna vilket ger dem lite 

insikt i vår verksamhet. Förskolans verksamhet diskuteras också på styrelsemöte en gång i 

månaden och då medverkar förskolechef och styrelse. Under hösten har vi också skickat ut 

en föräldraenkät kring likabehandling till föräldrarna. I denna framgår hur barnen trivs på 

förskolan och detta blir också en del av underlaget i kommande utvecklingssamtal. 

 

 


