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Inledning 
Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska 
uppdrag under vintern 2015/16. Utifrån ett slumpmässigt urval har 40 förskolor 
valts ut i 20 kommuner. Av dessa förskolor bedrivs 11 i enskild regi medan 29 
bedrivs i kommunal regi. Robertsfors kommun och förskolan Åkerbäret, ingår 
detta urval. 

Förskolan Åkerbäret besöktes den 2-4 februari 2016. Ansvariga inspektörer 
har varit Vivianne Majoros Wastrell och Agneta Ericsson. Vid besöket deltog 
också utredare Ami Cronqvist. I denna rapport redovisar inspektörerna sina 
iakttagelser, analyser och bedömningar. Förutom en redogörelse av kvalitets-
granskningens resultat ges även en kort beskrivning av granskningens syfte, 
frågeställningar och genomförande. 

När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet, redovisas de samlade resul-
taten. För de förskolor som ingått i granskningen ger rapporten en referensram 
och en möjlighet till jämförelse med förhållanden på andra förskolor. Den en-
skilda rapporten kan därmed sättas in i ett större sammanhang. 

Begreppet undervisning i fiirskolan 
I förarbetena till den nya skollagen (Prop. 2009/10:165) tas begreppet undervis-
ning upp. Här framgår att regeringen anser att det är angeläget att begreppet 
undervisning definieras på ett sådant sätt att alla skolformer kan omfattas. I 
förskolans läroplan talas i dag inte om undervisning. I stället beskrivs den pro-
cess som syftar till "utveckling och lärande". Begreppet undervisning ska enligt 
regeringens uppfattning ges en definition som är anpassad för såväl förskola 
och fritidshem som skola och vuxenutbildning. Definitionen av undervisning 
måste vara relevant för alla skolformer. Undervisning blir med regeringens 
ställningstagande ett nytt begrepp i förskolan och fritidshemmet. Det är därför 
viktigt att klargöra att begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i dessa 
verksamheter. I förskolan bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet i 
undervisningen. 
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Det är förskollärares och annan personals uppgift att följa, stimulera och ut-
mana barnens utveckling och lärande. Att förskolan och fritidshemmet omfat-
tas av begreppet undervisning förändrar inte verksamhetens uppdrag och in-
nebär inget ifrågasättande av den pedagogik som används där. Användandet 
av begreppet undervisning i dessa verksamhetsformer syftar således inte på nå-
got sätt till att förändra verksamheterna eller arbetssätten.1  

Bakgrundsuppgifter om förskolan Åkerbäret 
Förskolan Åkerbäret är belägen i tätorten Ånäset i Robertsfors kommun. För-
skolan har en avdelning med 19 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna. Barnen på 
förskolan är indelade i tre åldersbaserade tvärgrupper. 1-2 åringarnas grupp 
kallas Kottarna, 3-4 åringarnas Blåbären och femåringarnas Lingonen. 

Åkerbäret har 3,25 heltidstjänster som arbetar i barngrupp. Av personalen är 
två legitimerade förskollärare med behörighet att undervisa i förskolan och en 
är utbildad barnskötare. Förskolan leds av en förskolechef som arbetar 50 pro-
cent som förskolechef och har ansvar för ytterligare 3 förskolor. 

Det framkommer vid intervjuerna att förskollärarna är medvetna om det peda-
gogiska ansvaret men att arbetet planeras, genomförs och utvärderas av hela 
arbetslaget. 

Förskolan är en fristående byggnad med en till ytan stor gård som löper runt 
förskolan. Gården är avgränsad med staket ut till väg och parkering. Den stora 
ängen på innergården gränsar till skogsmark och här finns också en brant slänt 
som används till pulkabacke. På den stora ängen görs ett skidspår till barnen 
vintertid. Det finns förutom detta en stor yta som barnen kan cykla på, det 
finns kullar, sandlåda, olika gungor och lekhus samt en tunnel som barnen kan 
krypa in i. 

Åkerbäret har två större rum som gränsar till varandra. De används, förutom 
till lek, skapande och samlingar, även som matplats. Förutom de två större 
rummen finns det också tre mindre rum som används till lek och vila. Utöver 
dessa rum finns tambur, skötrum med mindre toalett, en vuxentoalett, förva-
ringsgarderober, kontor samt beredningskök. 

Förskolan har återkommande dagliga rutiner i form av samling på förmid-
dagen i helgrupp, åldersindelade smågrupper samt utomhusvistelse både på 
förmiddagen och på eftermiddagen. Efter lunchen delas barnen upp i en "sov-
vila" där de yngre barnen sover utomhus, en "liggvila" inomhus där barnen 

1  Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet s 217-218 
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lyssnar på saga samt en grupp där förskolans femåringar har olika aktiviteter 
tillsammans. 

Undervisning i förskolan 
I intervjun framför personalen att de inte använder begreppet undervisning, 
utan att de idag mer pratar om lärande. De berättar att begreppet undervisning 
ingick mer förr, när de som personal i förväg tänkte ut vad de ville att barnen 
skulle lära sig. De påtalar att det är mer demokratiskt på förskolan idag. Den 
intervjuade förskolläraren menar att undervisning som begrepp inte har an-
vänts, men om man tänker att undervisning hänger ihop med lärande så sker 
detta lärande hela tiden på förskolan. Förskolläraren berättar att de inte har 
haft diskussioner med förskolechefen gällande undervisning i förskolan. För-
skolechefen styrker detta i intervjun och uppger att undervisning som begrepp 
inte diskuteras på mötena med personalen, men menar att Åkerbärets personal 
är "så kompetenta, de vet vad de gör." Förskolechefen säger att undervisning i 
stora drag är barns utveckling och lärande samt att detta sker genom att ta till-
vara på tillfällen under hela barnets dag på förskolan. 

Resultat 
1. Verksamheten genomförs så att den stimulerar och utmanar barnens 

utveckling och lärande 

Inom detta område granskas hur förskolläraren och annan personal genom språklig och 
kommunikativ interaktion stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Vidare 
granskas att arbetet utförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lus-
ten att lära och erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Hur lek, miljö och 
material används och hur personalen tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära samt 
hur de stärker barnens tillit till den egna förmågan granskas också. Här granskas vidare 
hur personalen stödjer barnens språk- och kommunikationsutveckling samt matematik, 
liksom intresset för naturvetenskap och teknik, och därutöver motorisk och social utveckl-
ing. Forskare framhäver att för lyckas krävs att man som personal är skicklig på att få barn 
att uttrycka sig, att kunna lyssna, kommunicera och analysera, men också att ställa utma-
nande frågor om det specifika innehåll som är aktuellt just då.2  

Språklig och kommunikativ interaktion 
Arbetslaget berättar att de arbetar med språket hela tiden och att de måste 
tänka på att prata och ställa de rätta följdfrågorna, som att fråga barnen varför, 
och "inte lägga orden i munnen" på barnen. Personalen berättar att de läser 

2  Sheridan, S. (2009). Lärares och föräldrars syn på förskolan. Ur Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. (Sr Jo-
hansson, E. Barns tidiga lärande. Göteborgs universitet 
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mycket böcker för barnen, använder sig av rim och ramsor samt medvetet an-
vänder "ett rikt språk". 

Ett exempel på detta är när ett barn och en personal dukar bordet och barnet 
lägger ut namnlappar som markerar var alla barnen skall sitta. Den vuxne be-
kräftar och utvecklar samtidigt, "Ja, [barnets namn] får sitta bredvid dig, bredvid 
mig. Ja, det blev mittemot dig". 

Personalen lyfter i intervjun inte bara vikten om att samtala, utan påtalar även 
vikten av att se och uppmärksamma de tysta barnen, de som inte tar så stor 
plats och riskerar att försvinna i den stora barngruppen. Observationerna visar 
att personalen är "närvarande" och uppmärksamma i sina möten med barnen. 
Personalen ger respons på det barnet säger både verbalt och icke verbalt. När 
exempelvis ett barn som efter att ha klätt på sig sina ytterkläder går och ställer 
sig vid dörren och dröjer sig kvar får det respons från personalen som frågar 
barnet, "var det något med dörren? Något med handtaget"? Personalen tolkar bar-
nets kroppsspråk och kommer fram till slutsatsen att barnet ville öppna dörren 
själv. Vid matsituationen observeras dock några tillfällen då tysta barn sitter 
längre stunder utan att uppmärksammas av vuxen. 

Personalen berättar vid intervjun om sitt förhållningssätt och att de tror att bar-
nen klarar saker själva. Personalen berättar om, "cykeln i förrådet", en arbets-
metod arbetslaget använder. Om ett barn exempelvis vill ha ut en cykel från 
förrådet, tar personalen inte ut cykeln till barnet som de gjorde förr, "nu pratar 
vi ut den". Personalen menar att, "vi pratar och barnen får själva leta lösningar". 
Observationerna under besöket visar att arbetslaget, i sin kommunikation med 
barnen, genomgående använder begrepp samt stimulerar och utmanar barns 
tänkande med frågor. Detta gör de genom att ställa följdfrågor som leder barns 
tankar vidare till att finna sina svar själva. I tamburen upptäcker ett barn att en 
stövel står i overallen med hälen fram, varpå barnet ljudligt konstaterar att stö-
veln är på fel håll. Personalen bekräftar att stöveln är på fel håll både verbalt 
och med kroppsspråk och frågar barnet, "Hur ska du då kunna ta på dem?". Per-
sonalen inväntar barnet, stöttar med ännu en fråga, samt väntar igen tills barnet 
själv kommer på en lösning. I tambursituationen förekommer även att samta-
len inte utvidgas då mycket fokus ligger på att klä på sig. 
Förskolechefen berättar att arbetslaget har berättat för henne att de kontinuer-
ligt arbetar med språket, bekräftar och använder begrepp. 

Stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdig-
heter 
Personalen berättar att de, för att ta tillvara barnens intresse, är inlyssnande, 
följsamma, fångar upp det barnen gör och de förslag de kommer med. Under 
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besöket observeras tillfällen då personalen utgår ifrån det innehåll som barnen 
initierar och visar flexibilitet i att bemöta barnens förslag. 
Ett exempel på detta är när ett av barnen får berätta om en dagbok, som barnet 
tagit med hemifrån och ett samtal om dagböcker växer fram i samlingen. De 
menar att det inte är alltid som man svarar ja på barnens frågor och initiativ, el-
ler har tid att utveckla dessa direkt, men att de i personalgruppen jobbar för att 
alltid återkomma till barnen vid snarast möjliga tillfälle. Observationerna visar 
att personalen har en utvecklad arbetsmetod när det gäller återkoppling till 
barnen. Ett exempel på när detta sker är ett barn som sitter och skapar hittar 
julklistermärken. Barnet påtalar att de måste använda dessa till julen och inte 
får glömma bort att de finns och var de ligger. Personal skriver en lapp tillsam-
mans med barnet som påminnelse och tejpar sedan upp lappen på en synlig 
plats i köket. Observationerna visar också att barnens intresse, åsikter och ini-
tiativ tas tillvara av personalen, följs upp och ges utrymme i verksamheten. "Vi 
ska ha samling om en liten stund, ska jag ställa äggklockan?", frågar personalen bar-
nen som svarar ja. "Fem minuter?" "Nej, sex", säger barnet, varpå personalen 
svarar ok, och ställer äggklockan på 6 minuter. 
Vid Skolinspektionens besök observeras att personalen utmanar barnen utifrån 
deras tidigare kunnande genom att uppmuntra och möjliggöra för barnen att 
våga prova och genom att ge stöd så att barnen kan försöka själva. Ett exempel 
på detta är när ett yngre barn ska städa och ställa en låda på en hög hylla. Bar-
net klättrar upp på bordet för att nå upp till hyllan. Personalen ställer sig bred-
vid barnet, avvaktar och stöttar då det behövs. Personalen berättar att de utma-
nar barnen till att lära mer genom att fråga och lyssna. Den intervjuade förskol-
läraren uttrycker att de ställer öppna frågor till barnen. Observationerna visar 
att personalen genom sina frågor vägleder barnen till hur de kan ta reda på mer 
och använder frågandet till att ge sammanhang samt vidga barnens perspektiv. 
Exempel på detta sker i en samling då personalen frågar barnen, "vem är här" 
och "vem saknar vi". Ett exempel då barnens perspektiv vidgas i den fria leken 
sker då en personal frågar ett barn som bygger med klossar, "vad är det som hän-
der när det rasar?" De utmanande frågorna stannar stundtals vid en nivå där de 
äldre barnen inte ulinanas att undersöka vidare. Exempel på detta sker när ett 
barn pekar på en leksaksetikett och frågar, "är det mitt namn?". En personal sva-
rar, "jag tror det står X, sista bokstaven i ditt namn", men för sedan inte diskuss-
ionen vidare. Vid matsituationerna är det stundtals mycket prat om endast mat. 
Speciellt vid de tillfällen då personalen initierar till samtal, "var det gott?", "vill 
du ha?". 
Förskolechefen berättar att personalen delar upp barnen i grupper, gör barnen 
delaktiga, möter upp barnens intresse och utgår från barnen, "i mångt och 
mycket", samt att personalen inväntar barnens tankar och svar. 
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Förskolechefen uppger i samband med faktagranskningen att planering är nöd-
vändig i förskolan men att det är viktigt i undervisningen att reflektera över 
barns inflytande och delaktighet i sitt egna lärande samt hur man som personal 
ger barnen inflytande. Förskolechefen uppger även i samband med fakta-
granskningen att hon har en uppfattning om att personalen har ett "medvetet 
tänk" kring detta. 

Lek, miljö och material 
Personalen menar att barnen lär i leken och att allt tenderar att komma fram i 
leken. De berättar att de ibland brukar filma leken samt titta på filmerna och 
analysera innehållet, både med barnen men även vid reflektion i personalgrup-
pen. De beskriver vidare att de som personal även sitter med i leken och samta-
lar samt benämner under tiden barnen leker. "Om vi sätter ord på det så blir det 
ett lärande." Personalen både initierar till lek, uppmuntrar barnens initiativ till 
lek samt deltar aktivt i barnens lek på olika sätt. Vid barnens snöskottande bil-
das det spår i snön av snösläden som barnen skottar med, i vilka personalen 
lekfullt börjar gå i. Observationerna visar att personalen har ett lekfullt förhåll-
ningssätt till lärande. Ett exempel på detta är då ett yngre barn kryper in i det 
öppna torkskåpet och sitter och pratar nonsensprat med sig själv. Personal tit-
tar in i torkskåpet, ler och säger, "hej, sitter du här och gömmer dig." Skolinspekt-
ionen såg vid sitt besök att arbetslaget är flexibla och tillåtande i både lek och 
miljö- samt materialanvändning. Exempel på detta är då barn som leker med 
lera vid flera tillfällen flyttar upp och fortsätter leka sittande på bordet. 

I utomhusmiljön som personalen uttrycker är "underbar" anser de att "lärmiljön 
är given". I närområdet kring förskolan finns både bebyggelse och skogsmark. 
Förskolan använder sig av en glänta i skogen dit de återvänder kontinuerligt 
med barngruppen för lekar och utforskning. Gården som löper runt förskolan 
innehåller både stora öppna ytor och flera möjlighet till att vistas avskilt. I de 
varierande lekmiljöerna utomhus finns bland annat olika lekhus, kullar och 
buskage. Observationer visar att personalen använder sig av miljöer i interakt-
ion med barnen och använder sig av material som lockar till lek och lärande. 
Vid exempelvis en utevistelse på förskolan, då det visar sig att gården inte bli-
vit skottad på morgonen, finns det snöslädar i barnens storlekar tillgängliga för 
barnen att använda. Flera barn börjar skotta gångar i snön, medan de pratar 
sinsemellan om hur de brukar skotta hemma. Personal sluter upp i både samtal 
och skottning, med en snösläde i vuxenstorlek. 
Inomhusmiljöns synliga material består av ett axplock av det material som 
finns tillgängligt för barnen att använda. Personalen uppger att de medvetet 
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valt att endast presentera en del av materialet. De säger att barnen vet var res-
ten finns och att barnen kan hämta det kompletterande materialet i förråden. 
Som exempel på detta berättar personalen om bondgården som står framme i 
ett av de större rummen och att barnen sedan kan hämta exempelvis bond-
gårdsdjuren i ett av förråden. De berättar även att materialet som finns inom-
hus inte längre är färdiga leksaker utan mer föränderligt på så sätt att där finns 
utrymme till mer fantasi och att barnen ska kunna tänka och forma materialet 
själva. Observationerna visar att barnen vet var allt material finns och att lek-
och skapande material är tillgängligt för barnen att hämta och kombinera efter 
intresse och behov. Observationer visar att personalen vägleder barnen i hur 
materialet skall användas och sitter med och skapar med exempelvis lera. I ett 
av de stora rummen står två soffor med ett axplock av sagoböcker tillgängliga 
för barnen, placerade med framsidan exponerad, på en tavellist ovanför soffan. 
Material finns även tillgängligt för barnen på låga hyllor. Rummet innehåller 
även ett större bord som vid Skolinspektionens besök använts till skapande. 
Ovanför bordet finns hyllor med bland annat lera, formar, kavlar och magneter 
exponerat för barnen. Detta material är tillgängligt för barnen genom att de 
klättrar upp och står på bordet eller bänkarna vilket Skolinspektionen sett flera 
exempel på vid besöket. 
Tambursituationen med påklädning visar att personalen hämtar saker och klä-
der på barnens hyllor eftersom de är högt placerade. I det andra större rummet 
på avdelningen, där barnen även äter vid två bord i vuxenhöjd, finns ett ax-
plock av skapande material exponerat. Här finns också pussel, spel, rit- och må-
larmaterial samt låga hyllor med material riktat till de yngre barnen. I de tre 
mindre rummen finns i det ena, en hylla med lego samt ett slott med tillhö-
rande smågubbar, i det andra en "hemvrå", innehållande leksakskök, små tall-
rikar, docksäng med mera och i det tredje av de mindre rummen finns en in-
byggd stor koja som sträcker sig från golv till tak. Barnen kan krypa in i kojans 
två hålrum i golvhöjd samt via en stol högre upp. Det finns även stora kuddar 
där som barnen kan bygga med. I detta rum vilar även en del av barnen. För-
skolechefen uttrycker en vag uppfattning om hur förskolan Åkerbärets perso-
nal arbetar med lek, miljö och material eller hur personalen tänker kring detta 
eftersom de inte har diskuterat det. Leken, anser förskolechefen är "grunden". 

Barnens nyfikenhet, lust att lära och tillit till den egna förmågan 
Personalen berättar att de tycker att det är viktigt att ta barnets intresse på all-
var och ta tillvara barnens tankar och funderingar i verksamheten. De nämner 
som exempel att då ett barn berättat om att någon varit tvungen att be vid ett 
speciellt tillfälle De planerar att ta tillvara på barnets funderingar kring detta 
och prata om andra kulturer i barngruppen. Personalen nämner också att de 
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kan, tillsammans med barnen, leta i böcker och på nätet om barnen frågar något 
eller om det hänt något. 
Arbetslaget visar sig intresserade, engagerade och nyfikna på barnens aktivite-
ter och är aktivt delaktiga i olika aktiviteter såsom samling, leka med lera, 
skotta snö med mera. De berättar att de, i arbetet med att ge barnen tillit till sin 
egen förmåga, ger barnen förtroende, låter dem prova samt uppmuntrar dem 
genom att säga till barnen att de klarar det. Observationerna visar att persona-
len uppmärksammar när barnen lyckas samt reflekterar med barnen och hjäl-
per dem att sätta ord på det egna lärandet. "Vad bra. Har du snart fått in andra fo-
ten." Personalen visar stor tillit till barnens förmågor och kompetens och låter 
dem både ta ansvar och prova själva. Ett exempel på detta är att barnen själv-
ständigt går ut och låser upp hänglåset till lekförrådet. Förskolechefen utrycker 
som viktigt att ha tillit till barns egen förmåga, samt att man i konflikter stödjer 
barnen till att lösa konflikten själva. Hon berättar att på Åkerbäret har persona-
len under den ena förskollärarens frånvaro informerat vikarien om förhållning-
sättet som råder på förskolan, att barnen ska klara sig så mycket som möjligt 
själva. 

Barns utveckling inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik 
Arbetslaget berättar att de anser att det är viktigt att som personal ha ett rikt 
språk och att, i sina samtal prata mycket som ett led i arbetet med barnens 
språkutveckling. Observationerna visar att personalen använder ett rikt språk i 
sina samtal med det enskilda barnet samt med barngruppen. De samtalar med 
barnen om det som pågår, upprepar och utvecklar det barnet säger genom att 
använda korrekta ord och meningar. Exempel på detta är när ett barn berättar 
att hen har ätit en portion mat. Personalen utvecklar detta, "nu har du ätit din 
första och nu tar du din... ""Andra", svarar barnet. Det finns flera exempel i verk-
samheten då barnens intresse för skriftspråket stimuleras och utmanas, exem-
pelvis genom skyltar med alfabetet och genom att använda sig av namnlappar. 
Skolinspektionen observerar att det finns namnlappar med barnens och de vux-
nas namn vid bland annat samling, tambur- och matsituationen. Personalen gör 
även barnen uppmärksamma på skriftspråket, då personalen skriver påminnel-
selappar tillsammans med barnen. De uppmanar och utmanar också barnen att 
skriva själva, exempelvis när barnen skriver sina namn på teckningar och annat 
skapande. Förskolechefen säger att hon efter diskussioner med personalen fått 
uppfattningen att personalen hela tiden arbetar med språket genom att bekräfta 
barnen och använda begrepp samt att de tar vara på de vardagssituationer som 
uppstår. 
Som arbetsmetod för att stimulera barns utveckling och lärande tar personalen 
upp det egna förhållningsättet som något viktigt att ständigt reflektera kring. 
De berättar även att de försöker dela upp barnen utifrån mognadsnivå för att 
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de äldre barnen också ska få ul 	taningar, och att detta är en utmaning för per-
sonalen i en grupp med barn i åldrarna 1-5 år. 
Vid Åkerbärets femårsaktivitet sker ett exempel då personal ger de äldre bar-
nen en frågeställning att diskutera fram en lösning till. En personal frågar tre 
barn, "hur gör man när där är två limpistoler och tre barn?" Barnen diskuterar sig 
fram till att de kan turas om med att limma. 
Personalen berättar att de i sitt arbete för att stödja barnen i deras utveckling av 
den matematiska förmågan hela tiden använder de matematiska begreppen. 
Observationerna visar att de utmanar barnen matematiskt genom att ställa frå-
gor och formulera problem, som barnen finner svar på samt problemlösningar 
till. Exempelvis frågar en personal som delar ut frukt till barnet, frågar, "Hur 
många vill du ha mellan 1-5?". 
Förskolan är även delaktiga i det kommunövergripande Matematiklyftet som in-
kluderar alla förskolor i kommunen. Arbetslaget berättar att en av årets plane-
ringsdagar samt en timme av förskolornas gemensamma arbetsplatsträffar an-
vänds till Matematiklyftet. Vid Åkerbärets månadsvis återkommande arbetslags-
planering ägnas också en timma till Matematiklyftet. Förskolechefen berättar att 
hon vet att arbetslaget arbetar med matematik och tar vara på de vardagssituat-
ioner som uppstår. Arbetslagets utvecklingsarbete med matematik har följts 
upp och lästs av henne via den dokumentation som gjorts. 
Arbetslaget berättar att närheten till skogen och den glänta de kontinuerligt 
återvänder till med bamgruppen för lekar och utforskande är ett naturligt sätt 
att arbeta med naturvetenskap. I arbetet med teknik uttrycker arbetslaget att 
det finns en utvecklingspotential, eftersom de både tycker det är svårt att få 
med detta i vardagen och något de inte haft fokus på tidigare. De berättar att 
med de yngre barnen kan teknik exempelvis vara att se om alla klossarna ryms 
i en hink. "Vi försöker ta tillvara tillfällena som dyker upp." Observationer visar 
dock att personalen ofta missar att ta tillvara vardagssituationer med naturve-
tenskap och teknik. Vid ett av de tillfällen som går förbi utan att fångas upp sit-
ter två barn och provar jämvikt på sina bestick genom att hålla fingret i mitten 
av besticken. Barnen blir då uppmanade av personal att hålla i besticket. Vid ett 
tillfälle fångar personalen däremot upp när ett lock fångar och reflekterar ljuset 
i taket vid matbordet och en diskussion uppstår om vad det är som syns i taket. 
Förskolechefen berättar att hon inte har kunskap om eller vet hur personalen 
arbetar med naturvetenskap och teknik. 
Personalen berättar att det sker mycket grovmotorisk träning i skogen, där bar-
nen springer, klättrar, rullar kryper och går. Finmotoriken, säger de, tränas vid 
på och avklädning, legobygge, klippning och när de använder penna. De säger 
att, "det är träning i allt hela tiden". Observationerna visar att barnen utmanas 
och att personalen ger barnen både stöd och stimulans i deras motoriska ut- 
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veckling. Personalen berättar även om sitt förhållningssätt, och tro på att bar-
nen klarar saker själva. Ett exempel på detta är att både de äldre och de yngre 
barnen klär på och av sig själva i stor utsträckning. 
Förskolechefen påtalar att den motoriska utvecklingen också hänger ihop med 
språket och att barnen tränar det motoriska i bland annat gympalekar, sång, 
dans och i skogen. Det finmotoriska tränas med att exempelvis med att klippa 
och klistra, uppger förskolechefen. Förskolechefen uppger även i samband med 
faktagranskningen att om barnen får möjlighet till fysisk aktivitet så gynnar 
detta även barns koncentrationsförmåga vilket i sin tur har stor inverkan för 
barns inlärning i mångt och mycket. 

Personalen berättar att i den sociala utvecklingen ska "alla bitar falla på plats" 
hos barnen. De menar att barnen ska känna sig trygga med varandra och med 
personalen. De betonar också vikten av att alla barn ska "känna sig sedda". Per-
sonalen berättar att de går runt varje morgon, när de kommer, och hälsar på 
varje barn, vilket också observeras. Vid samlingen går personal och barngrupp 
tillsammans igenom de barn som är på förskolan, de barn och vuxna som inte 
är där, samt anledningen till eventuell frånvaro av personal och barn. Persona-
len berättar att syftet med detta är att alla barn ska känna att de betyder något 
och att barnen ska veta att alla på förskolan pratar om dem även när de är sjuka 
eller lediga. "Hon är sjuk och har feber". Vidare berättar de om sitt förhållnings-
sätt, att de är noga med att varje barn får en stund själv, tillsammans med en 
personal och förälder i tamburen vid hämtning och lämning. Förskolechefen sä-
ger att den sociala utvecklingen handlar om att se det kompetenta barnet och 
att utifrån det som har berättats tror hon att även personalen på Åkerbäret har 
detta förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att verksamheten genomförs 
så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Personalen 
har en medveten språklig och kommunikativ interaktion med barnen, är närva-
rande i sina möten med barnen och använder sitt språk till att leda barnet till 
att få de redskap de behöver för att formulera svaret själva. Personalen stimule-
rar och stärker oftast barnens intresse för att erövra nya kunskaper och färdig-
heter och tar tillvara på och inkluderar barns tankar och ideer i verksamheten. 
Personalen vidgar till stor del barnens perspektiv, detta förekommer dock mer 
sällan i tambursituationer samt matsituationer. Personalen har ett lekfullt, tillå-
tande och utforskande förhållningssätt till barnens lärande. Miljön präglas av 
ömsesidigt förtroende, lekfullhet och glädje och fåtal tillsägelser. Personalen 
använder och anpassar de olika miljöerna och materialen efter barnens behov 
och intresse och låter barnen förändra både miljö och material efter behov och 
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intresse. Barnen ges stöd och stimulans i att utvecklas språkligt och matema-
tiskt men det förekommer mycket få inslag av naturvetenskap och teknik i 
verksamheten. 

2. Arbetet genomförs så att samspel mellan personal och barn, samt barnen 
emellan utvecklas 

Inom detta område granskas hur personalen stimulerar barnen att samspela och lära av 
varandra samt hur de själva engagerar sig i samspel med både det enskilda barnet och 
med barngruppen. Vidare granskas hur barnen får stimulans och vägledning genom 
samspel med vuxna. Enligt forskare finns det i samspelet som sker mellan parter med 
olika erfarenheter eller kunskap utrymme för att lära sig och utvecklas. I detta samspel, 
vare sig det sker i organiserade aktiviteter eller i barns egen lek, kan barn både finna stöd 
och bli utmanade.3  

Barnens samspel med varandra 
Personalen berättar att fördelen med en grupp med barn i åldrarna 1-5 år är 
att barnen har stort utbyte av varandra. De berättar vidare att de äldre barnen 
hjälper de yngre och att hänsynstagandet emellan barnen är stort. Vid Skolin-
spektionens besök noteras även exempel på när barnen uppmuntras till att visa 
hänsyn till varandra och turas om. Exempel på detta sker när en personal upp-
manar barnen att, "Skicka instrumenten till de som inte har." Det sociala samspelet 
mellan barnen uppmanar vi till, uppger personalen, och när barnen hamnar i 
en konflikt, säger vi att de ska, "prata med varandra". 
Personalen påtalar vikten av att barnen är trygga med varandra och berättar 
om värdeg-rundsarbetet och om att arbeta med barnens trygghet i gruppen. Ob-
servationerna visar att personalen erbjuder lekar och spel som stimulerar sam-
spel mellan barnen i olika gruppaktiviteter och lockar till lek. Ett exempel är 
när både personal och barn dansar med näsdukar i händerna till musik. Försko-
lechefens syn på samspel mellan barn är att man som personal ser och synlig-
gör samspelet. Förskolechefen uppger i samband med faktagranskningen att, "i 
samspelet skapas medvetenhet om det egna självet, som hjälper barnet att upptäcka 
andra och delta i olika samspel". 

Personalens samspel med barnen 
Personalen berättar om vikten av att som personal vara inlyssnande, att barnen 
känner att personalen lyssnar och tar tillvara det som barnen säger. Observat-
ionerna visar att personalen tar tillvara de tillfällen under dagen som innehåller 
möten med såväl barngruppen som det enskilda barnet. "Mosar", säger barnet 

3  Doverborg, E.; Pramling, N.; Prarnling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i förskolan. Stockholm, Liber. 
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till personalen vid bordet varpå personalen svarar, "Mosar du degen?" Barnet 
nickar. "Hur gör du då?" Barnet visar personalen. 
Personalen poängterar vikten av att både barnen och föräldrarna är trygga med 
dem. "Vi måste också vara trygga med varandra.., det blir som en rundgång". 

I intervjun med en av förskollärarna berättar hen sina tankar kring förskolans 
uppdrag, om grundsynen att bemöta alla med respekt, få in fostran, lärande 
och omtanke och att, "vi ska bemöta alla på ett bra sätt, det är inte detsamma som li-
kadant". Vidare berättar de att, i arbetet med de barn som inte har ett språk, an-
vänder de "stopphanden" som innebär att man sätter upp handflatan för att 
markera stopp. Personalen uppmärksammar barnets initiativ och tar även ini-
tiativ till samtal och möten med det enskilda barnet. Detta visar sig då ett yngre 
barn står i tamburen och försöker knäppa ett spänne på en väska. En av perso-
nalen, sätter sig på huk bredvid barnet och de båda för en dialog om spännet 
och väskan. Förskolechefens syn på samspel mellan personal och barn är att 
personalen använder sig av frågor och samtal så att lärandet sker tillsammans 
och inte blir förmedlingspedagogik, det vill säga att, "nu har jag förberett här och 
vad barnen ska lära sig". 

Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att arbetet genomförs så att 
samspel mellan personal och barn, samt barnen emellan kan utvecklas. Perso-
nalen stödjer och uppmuntrar barnen att samspela med varandra, lära av 
varandra och lösa problem tillsammans. Personalen engagerar sig i samspelet, 
både med det enskilda barnet och barngruppen samt ser och tar tillvara barn-
gruppen som en viktig del i barnens utveckling och lärande. 

3. Förskolläraren tar ansvar för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
det leder till utveckling och lärande. 

Inom detta område granskas hur förskolläraren tar ansvar för att arbetet genomförs en-
ligt riktlinjerna, att arbetet utgår ifrån barngruppens behov och att barnen upplever att 
det är roligt och meningsfullt. Hur arbetslaget samarbetar för att erbjuda en god miljö 
för utveckling, lek och lärande granskas också. Forskare poängterar att förskollärares an-
svar för målprocesserna handlar om att skapa villkor för barn att lära sig i riktning mot 
läroplansmålen. Förskollärare har också ansvar för att det sker på ett sådant sätt att 
barns lärande utmanas och att de utvecklar en vilja och lust för livslångt lärande.4  

Förskollärares ansvar för att barnen stimuleras och utmanas och att de upplever det ro-
ligt och meningsfullt 
Vid intervjun uttrycker arbetslaget att de har ett fungerande samarbete och ett 
arbetssätt där "alla tar sin del". De berättar att de tar ansvar i grupp och att alla 

4  Sheridan, S., Sandberg, A. & Williams, P. (2015). Förskollärarkompetens i förändring. Lund: Studentlitteratur. 
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har "läst läroplanen på samma sätt", både förskollärare och barnskötare. Vid in-
tervjuerna framkommer det att alla tre heltidsarbetande i arbetslaget har så kal-
lade ansvarsbarn samt planerar den pedagogiska verksamheten. Alla planerar 
och genomför även utvecklingssamtal. 
Den intervjuade förskolläraren berättar att de alla diskuterar med varandra, lyf-
ter vad de ser och vad de skulle vilja arbeta med. Vidare berättar hen även om 
det dokumentationsarbete som sker om barns lärande och utveckling som sker 
terminsvis i barnens pärmar. Barnets lärandeprocess dokumenteras där och re-
flekteras över i både arbetslaget och tillsammans med barnet. Den intervjuade 
förskolläraren berättar att "om de skulle arbeta med någon som inte tog ansvar" så 
hade de fått göra på ett annat sätt. Den intervjuade förskolläraren berättar att 
barriskötaren är både erfaren och påläst och tar del av kompetensutveckling. 
Om inte detta varit fallet berättar förskolläraren vidare att hen då fått kliva 
fram och coachat. Vid tillsättning av en långtidsvikarie berättar den intervjuade 
förskolläraren om ett förtydligande av läroplanen som skrevs för att guida den 
unga barnskötaren i sitt arbete på Åkerbäret. 
Arbetslaget berättar att de inte har fått något stöd från förskolechefen som inte 
heller tydliggjort förskollärarens ansvar. Arbetslaget träffar förskolechefen när 
all personal i området träffas på arbetsplatsträff. Den intervjuade förskolläraren 
berättar att ett enskilt möte mellan de båda ännu inte skett utan att de endast 
har träffats tillsammans med de andra i arbetslaget. Förskolechefen berättar att 
det inte har funnits något stöd till  förskolläraren eller diskussioner kring förs-
kollärarens ansvar. Detta arbete uppger hon ska påbörjas inom kort. 
Förskolläraren uppger i intervjun att de i arbetslaget diskuterar vad barnen har 
för intresse och tycker är roligt. Vid observationerna noterar Skolinspektionen 
att barnen ser glada ut och engagerat tar sig an de olika aktiviteterna som per-
sonalen erbjuder på förskolan, exempelvis samlingar, sång, skapande och ut-
omhusvistelse. 

Arbetslagets samarbete 
Arbetslaget berättar att de har arbetat länge tillsammans, men att de inte är lika 
varandra ändå. Personalen uttrycker att de har ett gemensamt förhållningssätt 
och arbetssätt där de alla försöker tänka på läroplanen. De säger att det gäller 
att få en bra jämnvikt där varje barn ska få det som de behöver, men att det 
även handlar om service till föräldrarna. De påtalar att det gäller att vara pro-
fessionell och påtalar att det är ett ständigt pågående arbete, att "fläta ihop den 
lärande biten för barnen och servicen" för föräldrarna. Arbetslaget delar på arbets-
uppgifterna på förskolan. Den intervjuade förskolläraren berättar att de grov-
planerar verksamheten tillsammans, att de har delat upp rutinerna och aktivite-
terna mellan sig i arbetslaget men att var och en detaljplanerar utifrån sitt an-
svar. De berättar att samarbetet mellan kollegorna är välfungerande. 
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Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskollärarna tar ansvar 
för att arbetet i barngruppen genomförs så att det leder till utveckling och lä-
rande för barnen. 

Det har dock inte tydliggjorts vad förskollärarens ansvar innebär utifrån riktlin-
jerna, men arbetet genomförs trots detta väl utifrån riktlinjerna i läroplanen. 
Arbetslaget samarbetar och erbjuder barnen en god miljö. Barnen stimuleras, 
utmanas och har roligt på förskolan Åkerbäret. 

4. Förskolechefen tar ansvar för att arbetet genomförs enligt läroplanens in-
tentioner 

Inom detta område granskas hur förskolechefen tar det övergripande ansvaret för att ar-
betet genomförs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Detta in-
nefattar också ett särskilt ansvar för miljö och material. Därutöver granskas hur förskole-
chefen tydliggör förskollärares ansvar enligt riktlinjerna i läroplanens avsnitt 2.2 och 
ser till att förskollärare tar, och kan ta, ta detta ansvar.  

Förskolechefen uppger att hon ger stöd till personalen genom de gemensamma 
arbetsplatsträffarna på de fyra förskolorna en gång/ månad. Hon säger att "en-
avdelningsenheterna blir öar". Förskolechefen berättar vidare att det finns behov 
av olika kompetensutveckling, på olika förskolor, och att hon som förskolechef 
måste anpassa till detta. Verksamhetsbesök har genomförts på Åkerbäret en 
gång av förskolechefen som uppger att hon då såg en samling. "Jag vet inte vad 
jag ska kunna stötta där, just nu." Förskolechefen såg då ingen "förmedlingspedago-
gik" som tillvägagångssätt vid verksamhetsbesöket. Hon uttrycker att persona-
len har ett väldigt fint förhållningssätt och synsätt på barnen och på kunskap. 
"De har ett sätt att koppla målen till det som de gör." Förskolechefen uttrycker att 
hon inte är helt insatt i verksamheten på Åkerbäret när det gäller riktlinjerna i 
läroplanens avsnitt 2.2 samt miljö och material, men att Åkerbärets personal är 
kompetenta och vet vad de gör samt att hon har låtit Åkerbärets verksamhet 
vara ostörd, "eftersom det är en bra verksamhet". Förskolechefen berättar att per-
sonalen på Åkerbäret uttryckt att de inte bara kan arbeta med matematiken 
utan även önskar annan kompetensutveckling, och detta instämmer hon i. 

Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen inte fullt 
ut tar ansvar för att arbetet vid förskolan Åkerbäret genomförs enligt läropla-
nens intentioner och utifrån dess riktlinjer. Förskolechefen tar inte ansvar för 
miljö och material i verksamheten. 
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Förskolechefen stödjer inte heller och ger förskolläraren förutsättningar fullt ut 
till att ta ansvar för att utveckling och lärande genomförs i verksamheten uti-
från läroplanens riktlinjer. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att granska om förskolechefen förskolans förskollärare tar ansvar för 
att undervisningen utfounas och genomförs av arbetslaget på ett sådant sätt att 
det stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande så att barnen får 
möjlighet att utvecklas och uppleva att det är roligt och meningsfullt i försko-
lan. 

Den övergripande frågeställningen är: 

o 	Arbetar förskolan med att stimulera och utmana barnen i deras utveckl-
ing och lärande så att de får möjlighet att utvecklas? 

Metod och material  
Undervisningen i förskolan, det vill säga arbetet med att stimulera och utmana 
barnens utveckling och lärande, ska genomföras utifrån läroplanens (Lpfö 98) 
riktlinjer i avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Skolinspektionen bedömer kvali-
teten utifrån hur personalen lyckas stimulera och utmana barnens utveckling 
och lärande bland annat genom språklig och kommunikativ interaktion och hur 
lek, miljö och material används som verktyg för att stimulera lärandet i riktning 
mot läroplanens strävansmål. Vidare bedöms hur förskollärare och förskolechef 
tar ansvar för att barnen stimuleras till utveckling och lärande samt att lärandet 
baseras på samspelet mellan vuxna och barn och att barn lär av varandra. 

Aktuell forskning, beprövad erfarenhet, lagar och regler är viktiga underlag för 
hur granskningen utformas. 

Granskningen av kvaliteten i det pedagogiska uppdraget i förskolan innebär att 
inspektörerna samlar in skriftlig dokumentation och under tre dagar besöker 
förskolorna, observerar verksamheten, samtalar med barn, intervjuar personal 
och förskolechefer. All information analyseras sedan för respektive förskola 
och sammanställs och redovisas i ett beslut till huvudmannen och förskolan 
samt i denna rapport. 
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