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Sida 3

Målbild

● Ökad måluppfyllelse i verksamheten



 

Sida 4

Pedagogisk helhetssyn – 
Edamodell

Medveten reflektion – enskild och gemensam, reflekterande 
praktiker

Samarbetande kultur

Förtroendefulla relationer – internt och externt

Ständig utveckling av undervisningens och utbildningens 
kvalitet



 

Sida 5

Pedagogiskt ledarskap
Förskolechefens ledarskap

leda utvecklingsarbetet tillsammans med lärarna

leda en lärande organisation 

skapa struktur och system för verksamheten 

ha höga krav och förväntningar 

öka den gemensamma förståelsen för uppdraget 

utveckla ansvarskultur

ge förutsättningar för delaktighet 



 

Sida 6

Pedagogiskt ledarskap
Förskolechefens ledarskap, forts

ha förtrogenhet med verksamheten 

utveckla och utmana tänkandet och lärandet 

fokus på undervisning och lärande 

närvara i verksamheten 

analysera verksamhetens resultat och vidta åtgärder 

ha omvärldsspaning

tänka inför framtiden



 

Sida 7

Pedagogiskt ledarskap
Lärares ledarskap /kompetensprofil

● Mötet med barnet

● Ledarskap

● Samverkan

● Ansvar för lärande och yrkesutveckling 

Arbetslaget ska

● Lpfö:s områden



Integrera läroplansmålen med 
varandra och arbetet med barns 

inflytande 

Eda kommuns förskolor
2018-2021



 

Sida 9

Lpfö 
2.3 Barns inflytande

● Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka sin situation,

● Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 
och för förskolans miljö, och 

● Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter 
demokratiska principer genom att få delta i och olika former av 
samarbete och beslutsfattande.



 

Sida 10

Lpfö
2.6 Uppföljning, utvärdering och 

utveckling 
●Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys 
omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i 
det pedagogiska arbetet



 

Sida 11

Annat modersmål än svenska i 
förskolan

● Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett 
annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 
identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på 
svenska som på sitt modersmål. (Lpfö)

● Språk och identitetsutveckling hänger oupplösligt samman, 
liksom språk och lärande. Flera av barnen i förskolan är 
flerspråkiga och alla barn är delaktiga i olika kulturer. 
Därför skall alla barn i förskolan mötas av ett interkulturellt 
förhållningssätt. Det innebär att olika erfarenheter som alla 
barn har med sig av olika sätt att vara tillsammans på, att 
samtala, att berätta att läsa böcker osv. tas tillvara och 
utgör grunden för barnets språkliga och kommunikativa 
utveckling. (Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan 2010)



 

Sida 12

Annat modersmål än svenska i 
förskolan

● I förskolans uppdrag ingår att medverka till att barn med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 
både sitt modersmål och det svenska språket.



 

Sida 13

Annat modersmål än svenska i 
förskolan-Hur gör vi?

     Förhållningssätt som ska genomsyra förskolan

● Olika språk ska ses som en till gång

● Finns det barn och föräldrar från andra kulturer ska det 
synas i verksamheten

● Barns språkliga kulturella tillhörighet ska tas tillvara

● Leken är en viktig del i språkutvecklingen med stöd av en 
deltagande vuxen

● När en aktivitet planeras ska flerspråkighet vara ett 
naturligt inslag, så att det blir en del av vardagen

● Se rutiner vid annat modersmål än svenska



 

Sida 14

Annat modersmål än svenska i 
förskolan - Stödmaterial

● Utvecklingsplan

● Rutiner för annat modersmål än svenska

● Använd surfplattan som ett hjälpmedel i första mötet med 
föräldrar, som ex i att  visa en dag på förskolan

● Använd skolverkets material om flerspråkighet i förskolan

● Årligen någon form av kompetensutveckling ex föreläsning, 
pedagogträffar, nätverk

● Material finns på UR.se som ex språkstimulerande barnsånger 
och sagor

● Appar med flera språk ska finnas

● Böcker på svenska och modersmålet



 

Sida 15

Verktyg och stödfunktioner

Pedagogträffar

Pedagogisk dokumentation

Stöd och rutiner 

Litteratur Det synliga barnet,  Hallå, hur 

gör man? 

Bokcirkel Professionell i förskolan,

Föreläsning och bok ”När 
mallen inte stämmer”

Vintergatan (läsåret 2017-18)

Yrkesetik 

Likabehandlingsarbete

IT

Processledare -

Måluppfyllelse i förskolan

Specialpedagog

Rutin vid annat modersmål 
än svenska 

PUT



 

Sida 16

Forskningsbaserat 

Vårt arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som 
utgångspunkt för utvecklingsplanen använder vi följande forskare, samt 
sammanställning av forskning.

Martina Lundström: Det synliga barnet- barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Christian Eidevald: -Hallå, hur gör man?

Susanne Svedberg: Professionell i förskolan

Kenth Hedevåg: När mallen inte stämmer

Skolverket: Lpfö,

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

 Måluppfyllelse i förskolan, Systematiskt kvalitetsarbete



 

Sida 17



 

Sida 18

Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi - Lyssnades pedagogik
Skolverket – Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan
Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson- Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet
Bente Svening – Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans 
dokumentation
Skolverket – Allmänna råd och Läroplan
Litteratur, artiklar, filmer om språk och kommunikation



 

Sida 19

Inriktning
Barns delaktighet  och att integrera de nationella målen med varandra

Förskolechefen anger ramen och förutsättningarna

Arbetslagen styr processen så att förskolan omfattas av en samarbetande 
kultur/ett kollegialt lärande och ett tillåtande förhållningssätt

Arbetslaget ska 

Dokumentera, följa upp och analysera:

● Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras 
med varandra i det pedagogiska arbetet 

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

● Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 
● Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i 

och olika former av samarbete och beslutsfattande.



Förändring tar tid



 21

VAD

HUR

VARFÖR

FÖR VEMS SKULL

Hur blir det för 
barnen??????????
Barnens bästa  

De didaktiska frågorna
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