
 

Uppdragsgivare:   

 

 

RAPPORT 
Sida 

1(18) 

Datum 

2022-10-07 
 

 

 

 
 

 

 

Kvalitetsrapport 

Värdegrund 2022 



Borås Stad 
Datum 

2022-10-07 
      

      
Sida 

2(18) 

 

Kvalitetsrapport Värdegrund 2022 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................ 3 

2 Omvärldsanalys ................................................................ 3 

3 Resultat .............................................................................. 4 

 Identitet och trygghet ............................................................................. 4 

 Aktiva åtgärder ...................................................................................... 7 

 Demokrati, delaktighet och inflytande ................................................. 11 

 Resultat av klimatundersökningen 2022 ............................................. 15 

4 Slutsats och utvecklingsområden ................................ 17 

Referenser ............................................................................... 18 

 

  



Borås Stad 
Datum 

2022-10-07 
      

      
Sida 

3(18) 

 

Kvalitetsrapport Värdegrund 2022 

1 Inledning 

Denna kvalitetsrapport redogör för kvaliteten och måluppfyllelsen inom 

värdegrundsarbetet på förskolorna i Borås Stad. Huvudman såväl som enhet ska enligt 

Skollagen (kap 4) bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån målområden i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Varje huvudman ska inom skolväsendet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Kvalitetsrapportens syfte är att följa upp måluppfyllelsen i Borås Stads förskolors 

systematiska kvalitetsarbete mot de nationella målen. Kvalitetsrapportens syfte är också 

att bidra till en likvärdig utbildning mellan förskolor (Skollagen Kap 1 § 9). 

Rapportens empiri utgår från rektors beskrivningar och dialoger med pedagoger samt 

observationer av förskolans arbete inom värdegrund i förhållande till förskolans 

läroplan. 

2 Omvärldsanalys 

Enligt Skollagen kap 1 § 5 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Omvärldsanalysen i denna kvalitetsrapport har till syfte att bevaka relevant 

forskning inom området värdegrund.  

I denna rapport framkommer det enligt rektorers beskrivningar att introduktionen 

samt rutiner och struktur är betydelsefulla för att främja trygga och tillitsfulla barn. Vid 

introduktionen behöver arbetslagen arbeta för att både barn och vårdnadshavare ska 

bli trygga i vad som sker på förskolan. En viktig aspekt på introduktionen är barns 

anknytning. Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver om att anknytning handlar 

om att barnet behöver utveckla en så kallad ”grundläggande tillit” (s. 18).  När det 

gäller barns möjlighet att utveckla en kulturell identitet skriver Stier och Riddersporre 

(2019) att kultur är något som finns inom alla människor och det är inte entydigt hur 

till exempel traditioner eller vanor vi har påverkar oss och hur vi agerar. Det blir därför 

viktigt att barn oavsett bakgrund får synliggöra ”sin” kultur. Resultatet i denna rapport 

visar att kultur som begrepp och innebörd behöver problematiseras på förskolorna för 

att kunna bli en integrerad del i utbildning och undervisning. 

I arbetet med aktiva åtgärder (SFS 2010:800 6 kap och SFS 2008:567 3 kap) ingår att 

bearbeta de sju diskrimineringsgrunderna samt motverka kränkningar. När det gäller 

både kränkningar och diskriminering på förskolan ska ett förebyggande arbete pågå 

konstant. Pedagoger i förskolan behöver vara uppmärksamma på eventuella kränkande 

beteenden som kan förekomma i förskolan. Cosmovici Idsöe och Roland (2019) 

påtalar att pedagoger behöver vara medvetna om de tre roller som utmärker sig i en 

barngrupp, den som har ett kränkande beteende, den som blir kränkt och de som ser på 

(åskådarna). Dessa tre roller påverkar gruppens klimat samt vilka beteenden som är okej 

eller inte. I det förebyggande arbetet betonar författarna särskilt att pedagoger i större 

utsträckning behöver arbeta med de som ser på (åskådarna). Barn som ser på menar de 

både lär sig hur en kränkning kan gå till samt vilka regler och förhållningssätt som är 

råder i den specifika barngruppen.  

Karlsson (2014) skriver att förskolan behöver analysera barns erfarenheter, intressen 

och idéer för att kunna utveckla barns inflytande. Både verbala och icke verbala uttryck 

behöver tas tillvara. Oavsett ålder ska barn ha möjligheten att påverka utbildningen. 
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3 Resultat 

Rapportens resultat har bearbetats och analyserats med utgångspunkt i läroplanen och 

mot följande teman: identitet och trygghet, aktiva åtgärder, demokrati, delaktighet och 

inflytande. Valda teman har utgångspunkt i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). 

Kursiverade avsnitt i texten är citat hämtade ur rektorers analyser.  

56 av 73 förskolors analyser ligger till grund för resultatet. 4 av medverkande förskolor 

har värdegrund som prioriterat område i verksamhetsplanen.  

I föregående kvalitetsrapporter har rektorers analyser skickats in separat till 

huvudmannen. I år har tillvägagångssättet för att samla empiri varit annorlunda. 

Rubriker och frågeställningar har istället lagts till i mallen för förskolornas 

verksamhetsplaner och rektorer har uppmanats att analysera utifrån dessa rubriker. 

Huvudmannens analys utgår från empirin från rektorers analyser i förskolornas 

verksamhetsplaner. Arbetssättet är ännu inte helt etablerat och det finns behov av att 

utveckla rektorers analyser så att huvudmannens underlag och analys blir tydligare i alla 

delar 

 Identitet och trygghet 

Nedanstående mål från läroplanen är utgångspunkt för resultatet under denna rubrik: 

 Arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna 

trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga 

integritet.  

 Arbetslag ger varje barn förutsättningar att utveckla sin självständighet och 

tillit till sin egen förmåga.  

 Arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet 

samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av 

att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 

kulturlivet. 

Utveckla identitet och känna trygghet 

Trygghet lyfts fram av flertalet rektor som en av förskolans viktigaste grundstenar. En 

trygg barngrupp skapar goda förutsättningar för lärande. Tryggheten främjas dels vid 

introduktionen, dels genom arbetslagets dagliga arbete med rutiner och struktur. När 

en grundtrygghet byggts upp vid introduktionen kan det leda till att både barn och 

vårdnadshavare i större utsträckning vågar uttrycka både tankar och åsikter. Goda 

relationer är en förutsättning för lärande skriver flera rektorer.  

Arbetet med att utveckla och stärka barns identitet är ett ständigt pågående arbete där vårt 

förhållningssätt lägger grunden till att ge barnen rätt förutsättningar för att utvecklas till självständiga 

individer och känna trygghet i sin identitet. Arbetet startar redan vid introduktion där man arbetar 

trygghetsskapande för att ge barnen bästa förutsättningar till att utvecklas som individer. 

En annan faktor för barns trygghetsskapande är att pedagogerna är närvarande i barns 

lek. Barn som är trygga i leken vågar också säga vad de tycker och göra egna val. När 

pedagogerna organiserar barnen i mindre grupper blir det fler möjligheter till stöttning 

och att varje individ uppmärksammas. Framför allt sker stöttningen genom att 

pedagogerna direkt i leken hjälper barnen att sätta ord på känslor och tankar. 

Arbetssätt och förhållningssätt som lyfts fram för att öka tryggheten är lågaffektivt 

bemötande och bildstöd.  
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Det finns också några förskolor som regelbundet kartlägger barns lekar för att 

synliggöra tryggheten. Det sker bland annat genom så kallade trygghetsvandringar med 

barnen och/eller observationer av lekar och miljöer. 

Pedagogerna arbetar regelbundet med att kartlägga barnens trygghet och trivsel genom samtal, 

observationer med mera. 

Rätten till sin kroppsliga och personliga integritet 

I arbetet med att värna barns kroppsliga och personliga integritet har arbetslagen 

regelbundna samtal med barnen både vid spontana och planerade tillfällen. Litteratur 

exempelvis ”kompisböckerna” och material som ”stopp min kropp” används för att 

problematisera och främja reflektioner med barnen. Arbetet med känslor är ett ständigt 

pågående arbete på flertalet förskolor. Syftet är att barnen ska lära sig sätta gränser för 

sig själva. Att barnet faktiskt kan säga nej till en kram även om den är vänskaplig. 

Barnen ska lära sig att sluta direkt med en lek om någon säger ”stopp jag vill inte”. 

Barnen uppmuntras också att vara lyhörda på både det verbala språket och 

kroppsspråkets ”nej”.  

Vi samtalar med barnen om rätten till sin egen kropp och använder litteratur och film till hjälp, ex. 

stopp min kropp. Vi diskuterar och värnar om integriteten och ser över ex. skötrum och gör små 

förändringar till det bättre för barnen.  

I arbetet lyfts barns integritet fram vid toalettbesök. Flera förskolor arbetar med miljön 

vid toaletter i ett förebyggande och främjande arbete via avdelningens/hemvistens plan 

mot kränkande behandling. Många arbetslag arbetar med trygghet, identitet, kroppslig 

och personlig integritet i hela utbildningen. Förskolans hela dag ses som en möjlig 

arena för ett sådant arbete.  

Man diskuterar integritet och vad olika personer känner är ok och inte exempelvis vid toalettbesök, 

fråga innan man kramar någon och lyssna på varandra och agera efter det. Pedagogerna lyfter och 

synliggör både personlig och kroppslig integritet i vardagen. 

Några rektorer beskriver vikten av att arbetslagen har arbetat fram en gemensam 

värdegrund på hela förskolan. Framför allt för att främja en grundtrygghet när barn 

och/eller pedagoger byter avdelning/hemvist men också för en likvärdighet på 

förskolan. För att möjliggöra samtal om värdegrundsfrågor behöver samtalen 

organiseras och här lyfter några rektorer fram det kollegiala lärandet som centralt.  

Varje år under flera tillfällen och i olika grupper diskuteras vad det är för förhållningssätt vi borde ha 

som bidrar till att barn och vuxna ska känna sig trygga för att kunna lära och utvecklas. Dessa 

diskussioner och kollegiala lärande har skapat ett gemensamt tänk. 

Att vi diskuterar i tvärgrupper på förskolan för att öka likvärdigheten i vårt förhållningssätt gör 

skillnad för barnen. De känner igen sig när de flyttar upp på äldre avdelningar. 

Stöttande och närvarande pedagoger ligger till grund för måluppfyllelsen. 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Barnen stimuleras under hela dagen i att utveckla självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. Pedagogerna uppmuntrar barnen att till exempelvis försöka ta på sig och ta 

mat själva. Även tillgängliga lärmiljöer betonas som centralt för att på olika sätt 

möjliggöra självständighet hos barnen. Några rektorer skriver också fram uttrycket ”det 

kompetenta barnet” som en syn på barns kunskapande och lärande när det gäller 

självständighet och tillit. 
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Man tror på det kompetenta barnet och låter de försöka själva och stöttar när det behövs. Det mesta 

materialet är tillgängligt för att barnen ska kunna vara självständiga i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Genom att tro på det kompetenta barnet får barnen möjlighet att både säga och agera utifrån sin egen 

uppfattning om saker och ting. Det är inte detsamma som att barnen är utan stöttning i vad som är 

rätt och riktigt utan skall ses som ett sätt att få pröva sig fram i livet. Göra om och göra rätt.  

Betydelsen av att pedagogerna använder AKK (TAKK, blidstöd osv) är faktorer som 

berörs för att barn ska kunna utveckla självständighet och tillit till den egna förmågan.  

Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer 

När det gäller målet med att utveckla barns kulturella identitet samt kunskap och 

intresse för olika kulturer används varierade arbetssätt och arbetsformer. Ett material 

som lyfts fram av flera rektorer är den mångkulturella almanackan. Den belyser olika 

kulturer och högtider. Pedagogerna använder främst almanackan vid samlingar för att 

visa vilken dag det är och vilken högtid som firas utifrån land och religion. 

Pedagogerna synliggör både språk och hur högtider firas i olika länder för att visa en 

mångfald för barnen. Några rektorer beskriver hur tema-arbete och diverse 

stödinsatser har bidragit till att arbetslagen i större utsträckning arbetar utifrån ett 

interkulturellt förhållningsätt. Framför allt lyfts olikheter fram som en tillgång i en 

barngrupp. Olikheterna bidrar till att vidareutveckla tema och projekt med ett 

mångfaldsperspektiv. 

Vi jobbar med olikheter barnen emellan och att man ska känna sig stolt över hur man ser ut och är. 

Vi har en mix av olika kulturer och fler barn med annan kulturell barkund än svenska. Genom 

situationer i vardagen, måltider, olika material, via böcker, polyglutt och musik skapas möjlighet till 

goda lärande samtal kring mångfald. 

Material som synliggör mångfald exempelvis böcker, dockor, figurer och bilder finns 

på flertalet förskolor och betonas vara viktigt för att främja inkludering av alla barn. 

Alla ska kunna hitta sig själv sin kultur, sin etnicitet skriver någon rektor. 

Utvecklingsområden 

Det mål som flertalet rektorer skriver fram som har lägst måluppfyllelse handlar om 

barns möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och kunskap och intresse för olika 

kulturer. Målet upplevs som särskilt svårt när barngruppen är homogen och mestadels 

består av svenska etniciteter. Risken blir att svenska traditioner och högtider 

uppmärksammas i högre grad vilket bidrar till att normer kring dem förstärks. Rektorer 

påtalar att arbetet med mångfald kan fördjupas och intensifieras. Likvärdigheten och 

kompetensen kring mångfald inom samma förskola skiljer sig också åt. Det gör att 

arbetslagets kunskaper om mångfald avgör barnens möjligheter att lära om kulturer 

och etniciteter inom en och samma förskola. Ofta är det ett ytligt arbete utan 

kontinuitet. Hur arbetet med mångfald eller arbetet med nationella minoriteter skulle 

kunna se ut skriver rektorer inte fram. Ett bättre samarbete med vårdnadshavare inom 

området kultur efterfrågas också.  

AKK (Alternativ kommunikation såsom TAKK och bildstöd) har flertalet arbetslag 

fått utbildning i, men rektorer poängterar att arbetssättet kan utvecklas än mer för att 

stärka alla barns möjligheter. Samsynen kring värdegrunden på några förskolor kan 

stärkas och här lyfts barnkonventionen fram som en bra utgångspunkt för 

diskussioner.  

När det gäller måluppfyllelsen under detta avsnitt kan målet mot kulturell identitet 

fördjupas och förtydligas än mer på förskolorna. 
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 Aktiva åtgärder 

Nedanstående mål är utgångspunkt för resultatet under denna rubrik: 

 Arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse 

för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 

 Arbetslaget samverkar i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga 

diskriminering och kränkande behandling. 

 Arbetslaget arbetar medvetet och aktivt med jämställdhet. 

 

Systematisera aktiva åtgärder 

För att arbetet med aktiva åtgärder ska bli en del i förskolans pågående arbete behöver 

arbetes systematiseras. Det sker numera på flertalet förskolor genom förskolans 

systematiska kvalitetsarbete (SKA). Alla medverkande förskolor i rapporten beskriver 

någon form av pågående systematiskt arbete med aktiva åtgärder både när det gäller 

diskrimineringsgrunder och plan mot kränkande behandling. Hur arbetet genomförs 

skiljer sig däremot åt. Flera förskolor har haft aktiva åtgärder som insats både som 

föreläsning och handledning. Några förskolor har haft aktiva åtgärder som ett 

prioriterat område i verksamhetsplanen. Rektorer beskriver att de skapat utrymme för 

likabehandlingsarbetet både i arbetsorganisationen och i utvecklingsorganisationen. 

Insatserna på förskolorna har skett både internt och externt som insatser från Kvalitet 

och utveckling. I kvalitetsrapporten (2019) skrev rektorer att arbetet med aktiva 

åtgärder till viss del påbörjats i SKA men att arbetet kunde synliggöras mer i 

undervisningen. Det som framkommer i denna rapport är att likabehandlingsarbetet nu 

behöver fördjupas och tydligare systematiseras. Arbetet med aktiva åtgärder följdes 

tidigare i kvalitetsrapporten för systematiskt kvalitetsarbete (2020). Där framkommer i 

rektorers beskrivningar att det fanns stora brister i arbetet. Några rektorer lyfter fram i 

rapporten (2020) att de befinner sig i en ”uppstartsfas”. I denna rapport lyfter rektorer 

istället fram att arbetet behöver fördjupas. 

För att säkerställa det löpande arbetet skriver flera rektorer att de valt att systematisera 

aktiva åtgärder i form av ett årshjul. Det gäller särskilt bearbetning av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Några förskolor arbetar med en gemensam vald 

diskrimineringsgrund under ett antal veckor. Därefter har det funnits avsatt tid på APT 

för gemensamma reflektioner och lärdomar av att arbeta med just den 

diskrimineringsgrunden. Det bidrar både till att främja ett kollegialt lärande och 

reflekterande samtal på hela förskolan om aktiva åtgärder skriver rektorer. Genom att 

arbeta strukturerat med Aktiva åtgärder efter årshjul tillsammans med barnen syns och hörs det att 

pedagogerna för ständiga dialoger och är uppmärksamma på detta arbete 

Dokumentationen av arbetet sker på varierade sätt i arbetslagets SKA och den kan 

systematiseras ytterligare enligt flertalet rektorer. 

Vårt mål med detta utvecklingsområde har varit att arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras i 

det systematiska kvalitetsarbetet och integreras i den dagliga undervisningen. Inför terminsstart 2021 

var en mall klar för att arbeta med aktiva åtgärder och plan mot kränkande behandling i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Varje avdelning fick en genomgång av arbetet och de sju 

diskrimineringsgrunderna delades upp under läsåret för att systematiskt arbetas med. 

Några rektorer låter varje arbetslag välja en diskrimineringsgrund att arbeta med. 

Barngruppens behov och/eller tema och projekt har bidragit till att vissa 

diskrimineringsgrunder varit mer aktuella än andra i olika perioder under året.  
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Samtliga avdelningar gör analyser och sätter mål utifrån sin barngrupp för att arbeta förebyggande mot 

diskriminering och kränkningar. Pedagogerna arbetar aktivt med många av målen och de gör 

uppföljning. Uppföljningen har utvecklats och blivit mera systematiska i månadsanalyserna.  

Utvecklingsområden  

Även om det numer finns en viss systematik och ett pågående arbete med aktiva 

åtgärder på förskolorna poängterar flera rektorer att arbetet kan fördjupas genom att 

integrera arbetet i arbetslagens SKA för att fördjupa analysen. Arbetslagen kan också i 

större utsträckning koppla arbetet till den undervisning som pågår för att skapa en 

helhet och därmed undvika parallella processer. 

Vi startade upp arbetet med aktiva åtgärder vårterminen 2021 men har svårt att hitta en systematik 

i analysen och dokumentationen. Målet är att integrera arbetet med aktiva åtgärder och 

dokumentationen kring det i vårt befintliga SKA-verktyg och det är ett arbete som behöver fortsätta 

prioritera.  

Slutsats är att aktiva åtgärder behöver utvecklas genom tydligare målsättning och genom att den ska 

smältasamman med tema och undervisningen. Uppföljningen behöver systematiseras genom att föra in 

den i SKA dokumentationen 

Alla förskolor har bytt lärplattform under våren 2020. Det medför enligt flera rektorer 

en möjlighet att modifiera och integrera aktiva åtgärder i större utsträckning. Ett nytt 

system kan ge nya möjligheter för en bättre och tydligare systematik. 

Formen för hur aktiva åtgärder ska systematiseras i avdelningarnas SKA-verktyg har testats under 

året och exakt hur den ska se ut är fortfarande oklart. Detta kommer utvecklas av rektor 

tillsammans med superusers för Unikum och processledare när SKA-verktyget flyttas över till 

Unikum. 

Diskrimineringsgrunder i praktiken 

I tidigare rapporter (Värdegrund, 2019 & Systematiskt kvalitetsarbete, 2020) har inte 

det praktiska arbetet med diskrimineringsgrunder redovisats av rektorer. Fokus i 

tidigare rapporter har varit rektorers beskrivningar på att få igång arbetet på 

avdelningar/hemvister. I denna rapport skriver emellertid rektorer fram hur det 

praktiska arbetet med diskrimineringsgrunderna ser ut. Det kan tyda på att det pågår 

mer arbete och undervisning om dem på förskolorna samt att arbetet är mer 

framträdande i förskolornas systematiska kvalitetsarbete. 

Som ett förebyggande och främjande arbete med diskrimineringsgrunderna arbetar 

flertalet förskolor med material, bilder, böcker och annan rekvisita. Pedagogerna agerar 

också förebilder genom att delta i barns lek samt ställa frågor för att vidareutveckla 

leken.  

Vi tänker oss för hur vi bemöter, talar med barnen oavsett kön och delar in barnen i olika grupper i 

blandade åldrar. Vi tänker på att vara goda förbilder- barn gör som vi gör. Vi försöker tänka oss för 

hur vi bemöter barnen- behöver vi säga pojkar eller flickor, kan vi säga barn? Kompisar? Vi försöker 

ge barnen fler möjligheter, att normalisera olika familjer, funktionsvariationer m.m. Vi uppmuntrar 

alla barn att leka med allt material samt att alla kan leka med varandra.  

Lärmiljöerna är en bra utgångspunkt i ett förebyggande och främjande arbete. Flera 

diskrimineringsgrunder blir relevanta när förskolan utvecklar sina lärmiljöer särskilt 

utifrån kön. Lärmiljöerna bidrar både till att synliggöra arbetet och att åskådliggöra 

normer för barnen. Tydliga lärmiljöer som på olika sätt bidrar till att bredda och 

synliggöra normer möjliggör till reflektioner med barnen skriver flera rektorer. 

Vi strävar efter att skapa miljöer som inte är traditionellt riktade mot det som kan anses vara 

pojkigt/manligt eller flickigt/kvinnligt och vi arbetar för att vara öppen i dialog och diskussioner med 
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barnen och låter deras tankar och åsikter ta plats och vara viktiga i såväl den här frågan som i 

andra.  

Pedagogerna reflekterar också över sitt bemötande: en pedagog sa ex ”Det kom en pojke och jag 

frågade: vill du gå in och leka i bilrummet? Funderade på vad jag precis sagt och tänkte hade jag 

ställt den frågan till en flicka”. Pedagogen diskuterade detta med sin kollega och skapade medvetenhet 

och ökade förutsättningen för att nästa gång ställa en öppen fråga-”Var vill du leka?” Detta är ett 

fint exempel på den pågående reflektion som finns kring att skapa lärmiljö, som inte låser barnen till 

lek utifrån kön. 

Ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder bidrar till viss att främja jämställdhet i 

förskolan skriver några rektorer.  

I tidigare kvalitésdialogen kring SKA diskuterades jämställdhet och dokumentation, här ser 

pedagogerna aktiva åtgärder som är ett sätt att följa upp detta. Pedagogerna tar också upp vikten av 

att se över fotodokumentation av undervisning och leken, så att den ger en nyanserad samt jämställd 

bild utifrån kön. 

Jämställdhet är ett av målen som endast lyfts fram i några rektorers beskrivningar. Ett 

arbetssätt som framgår i några beskrivningar för att främja jämställdhet är att dela 

barnen i mindre grupper samt utmana via samtal, lärmiljön och material. 

Kön, könsidentitet och ålder har varit de diskrimineringsgrunder som förskolorna 

arbetat mest med. Med övriga har arbetet skett mer på en ytlig nivå enligt rektorer. 

Dels för att vissa diskrimineringsgrunder upplevs som svårare att arbeta med, dels för 

att arbetslagen ibland valt att fördjupa sig inom någon eller några 

diskrimineringsgrunder för att det finns ett behov i barngruppen. Ålder är en 

diskrimineringsgrund som flera arbetslag upplevt vara utmanande att arbeta med. 

Bland annat i förhållande till tillgänglighet, men också utifrån diverse åldersnormer. 

Angående ålder märker vi att vi vuxna fortfarande kan använda uttryck som ”stort barn” när vi vill 

berömma ett barn, vilket antyder att det finns ett värde i sig att vara större och äldre. Det finns andra 

sätt att ge beröm och stärka utveckling och lärande, t ex. genom att uppmärksamma själva aktiviteten 

barnet utför.  

Mångkulturella almanackan är ett material som ofta används för att synliggöra högtider 

och annat firande utifrån diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller 

annan trosuppfattning. Pedagoger uppmuntrar också barn och vårdnadshavare att 

berätta om sina högtider och traditioner. 

Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning blir ofta relevant om det finns barn i 

grupperna med olika funktionsnedsättningar. Det medför att alla barnen i en grupp 

möter olika sätt att vara. Pedagoger använder också litteratur som lyfter fram olikheter 

på varierande sätt. 

Pedagogerna är skickliga på att bemöta normer som speglas i barngruppen och de lyfter olika normer i 

undervisningen genom böcker från ”Olika förlag”. Utifrån litteratur genomförs boksamtal med 

barnen som har möjlighet att beskriva, ställa frågor och uttrycka tankar. Förskolan har även köpt in 

fler dockor med olika utseenden, genus, funktionsvariationer och hudfärg för att materialet skall 

kunna användas på flera avdelningar samtidigt. 

Utvecklingsområden 

Arbetet med diskrimineringsgrunderna på förskolorna kan uppfattas vara på en ytlig 

nivå. Några rektorer lyfter fram att det kan vara en fördel om arbetet integreras i 

lärmiljön och i pågående undervisning och tema.  
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I samband med kartläggning av vårt prioriterade område Språkutveckling skrev vi fram i 

stödmaterial för diskrimineringsgrunderna i SKA. Att belysa dessa områden och arbeta aktivt med 

dem i planering och analysering av verksamheten ska förhoppningsvis leda till att de kommer in på ett 

naturligt sätt i undervisningen samt att pedagogerna reflekterar återkommande utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

De diskrimineringsgrunder som flera rektorer önskar mer kompetensutveckling kring 

är sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt ålder. Dessa beskrivs som 

relativt svåra att omsätta i praktiken. I övrigt framkommer inte vilken form eller 

omfattning av stöd som behövs. I arbetet med aktiva åtgärder ska barns och 

vårdnadshavares delaktighet vara tydlig. Några rektorer ser det som nästa steg att 

synliggöra och tydliggöra för vårdnadshavare att det pågår ett sådant arbete och hur det 

kan se ut.  

När det gäller jämställdhet beskriver ett fåtal rektorer hur ett sådant arbete ser ut. 

Utifrån deras beskrivningar behöver arbetet med jämställdhet förtydligas. 

Plan mot kränkande behandling i praktiken 

När det gäller arbetet med plan mot kränkande behandling så har Förskole-

förvaltningen bestämt att varje avdelning ska ha ett kontinuerligt arbete istället för en 

plan per förskola. Syftet med det är att det förebyggande och främjande arbetet mot 

kränkningar ska bli mer relevant för respektive barngrupp. Arbetet med att förebygga 

och motverka kränkningar är något som arbetslagen har lättare för än att arbeta med 

de sju diskrimineringsgrunderna. Det finns därför en något tydligare systematik och 

dokumentation runt detta arbete, men även denna dokumentation kan fördjupas och 

ske mer löpande enligt rektorer. 

Flertalet arbetslag har samtalat om vad en kränkning är och hur en sådan kan se ut.  

Syftet med samtalen har varit att förebygga och skapa en samsyn på förskolan. 

Generellt visar empirin att förskolorna är bra på att fånga upp risker och hinder för 

kränkningar och att de i stor utsträckning arbetar förebyggande med stöd av litteratur, 

bilder och samtal. Många gånger sker det förebyggande arbetet direkt i barns lek utifrån 

någon specifik situation. Pedagogerna använder flertalet strategier för att förhindra 

kränkningar. Trygghetsvandringar, samtal med barn, lekgrupper är några exempel på 

ett förebyggande arbete.  

På förskolan har vi gemensamt diskuterat vad en kränkning innebär och vem som avgör om det är en 

kränkning samt hur vi förebygger och förekommer kränkningar. I de fall där barn på något vis har 

uttryckt att hen upplevt kränkande behandling har åtgärder vidtagits genom anmälan och utredning 

samt uppföljning. En gemensam kartläggning visade att det finns en risk att barnen går över 

varandras gränser i samspelet och att det skulle kunna leda till att barn upplever kränkande 

behandling. Gemensamt har alla arbetslag arbetat förebyggande med att barnen ska få verktyg att 

kunna se på sin kamrater om man vill eller inte vill och hur man på olika sätt visar ja eller nej. 

Pedagoger mot äldre barn har arbetat med litteratur och dramatiseringar och pedagoger som arbetar 

med de yngre barnen har använt begreppet ”stopp” både verbalt och med kroppsspråk. Grunden i det 

förebyggande arbetet är närvarande och aktiva pedagoger.  

Stora riskfaktorer för kränkningar mellan barn är frånvaron av vuxna i barns lek. Både 

inomhus och utomhus är riskerna större när inte vuxna finns med för att tolka och 

medla mellan barnen. Inomhus kan kränkningar ske när barn stänger in sig för att leka 

själva. Utomhus bedöms riskerna vara vid utrymmen där vuxna inte ser vad som pågår. 

Situationer där vuxna befinner sig på för långt avstånd för att se den faktiska 

kommunikationen mellan barnen är andra risker. Alla lekar är inte vad de ser ut att vara 

på långt håll skriver rektorer. 
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Någon avdelning har sett att det sker mycket konflikter ute på gården där inte vuxna kan se barnen, 

åtgärden blev att även organisera vart pedagogerna befinner sig under utevistelsen samt vad som erbjuds 

för lekar. När det gäller de yngre barnen har pedagogerna valt att arbeta förebyggande med hur man 

kan visa vad man vill och inte vill att någon ska göra. Vi har lyft begreppet stopp, via bilder och hur 

man använder det i yngre ålder. Här har det varit viktigt att stötta med ord och begrepp och att det 

sker upprepat. 

Pedagoger stöttar barnen genom att öva på att sätta ord på känslor samt säga stopp till 

lekar de inte vill vara med på. AKK används på olika sätt för att alla barn ska kunna 

uttrycka sina känslor utifrån sin förmåga och för att minska konflikter. Det kan ske i 

form av ”ritprat”, (rita enkla streckgubbar för att förklara en händelse) bilder och 

TAKK. Risken för att kränkningar uppstår är när det är många barn på liten yta 

exempelvis i hallen eller när barnen inte är organiserade i mindre grupper under dagen. 

Större grupper gör att pedagogerna inte hinner fånga upp och medla mellan barn. 

Rektorer lyfter också vikten av att ha strategier för barn som på olika sätt utmanar. 

På några avdelningar har det funnits behov av att arbeta med kompisrelationer, i mindre lekgrupper. 

Vi har haft barn i grupperna som har behövt stöd av vuxna att komma in i leken och hitta 

fungerande lekstrategier. Genom att finnas med i leken kan pedagogerna stötta barnen i att se olika 

perspektiv, samt sätta ord på vad de tänker och känner. Genom att läsa kompisböckerna i mindre 

grupper och samtala kring dessa bjuder vi in till diskussion kring olika värdegrundsfrågor. 

Utvecklingsområden 

Även om det pågår ett förebyggande och främjande arbete både dokumenterat och 

odokumenterat så lyfter flera rektorer att det till viss del saknas en systematik och 

kontinuitet. Framför allt lyfts den löpande dokumentationen av arbetet som främsta 

utvecklingsområde vilket enligt läroplanens uppdrag (2018) är rektorns ansvar. En 

bättre analys skulle kunna leda till ett arbete mer på djupet. En rektor skriver: Arbetet 

har dock inte flutit på smärtfritt utan det upplevs svårt att få in det som en naturlig del. Genom att 

vidareutveckla arbetslagens SKA till att innehålla ett perspektiv på kränkningar så kan 

det leda till att arbetet med kränkningar blir integrerat i det som redan sker på 

förskolorna. 

En rektor lyfter fram pedagogerna som förebilder i ett likabehandlingsarbete och att 

det är viktigt att inte bara ha fokus på kränkningar och kränkande beteende mellan 

barn. Vuxna har ett stort ansvar när det gäller hur de bemöter barn och vuxna på en 

förskola. Pedagogens roll i leken och brist på närvaro i leken och särskilt utomhus är 

ett utvecklingsområden även i denna rapport. 

Processgruppen upplever behov i att sätta fokus på aktiva åtgärder även för personalen med tanken på 

att vi är viktiga förebilder för barnen. 

När det gäller måluppfyllelsen i detta avsnitt är medverkande förskolor på väg mot 

flera av målen ovan utom det mål som behandlar jämställdhet. Arbetet med 

jämställdhet kan förtydligas och fördjupas.  

 Demokrati, delaktighet och inflytande 

Nedanstående mål är utgångspunkt för resultatet under denna rubrik: 

 Arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera 

enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 Arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga 

att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. 
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 Arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 

demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet 

med dem.  

Fungera enskilt och i grupp 

För att främja ett bra gruppklimat och skapa mer möjlighet till samtal delas barnen ofta 

i mindre grupper. Vilket framkommer både i denna och förra rapporten (2019). 

Grupper om få barn ger varje barn större förutsättningar att utveckla lekkompetens 

samt möjlighet att få träna sin förmåga på att fungera i en grupp skriver flera rektorer.  

Eftersom många förskolor har haft lärmiljö som prioriterat område i 

verksamhetsplanen så har barns tankar och åsikter om lärmiljön varit viktiga aspekter 

för att främja barns inflytande. Barns tankar och idéer om lärmiljön fångas upp genom 

observationer av lekar. Det barnen visar intresse för blir därefter en grund för 

planering och organisering av lärmiljöerna. Lärmiljöerna ska enligt rektorer främja 

positiva möten mellan barnen samt tydliggöra vad de kan leka i den. Barnen har enligt 

flera rektorer varit med och bestämt vad lärmiljöerna ska innehålla samt vilka 

förväntningar och regler som bör finnas för att leken i dem ska fungera. Pedagogerna 

uppmuntrar barnen att ta ansvar för hur de bemöter sin kompis samt sortera tillbaka 

material som använts.  

Pedagogerna finns som stöd och individanpassar utifrån situation och barn. De tränar barnen på att 

vänta på sin tur och respektera varandra. De uppmuntrar barnen till samarbete både genom fri lek 

och i undervisningen. Barnen uppmuntras att ta ansvar exempelvis genom att plocka upp saker och 

sortera när de byter aktivitet för att tillsammans hålla en trivsam miljö. Pedagogerna arbetar med 

gruppstärkande aktiviteter och diskuterar gemensamma regler och undervisar barnen att förhålla sig 

till dem och följa dem. 

Förmåga att uttrycka tankar och åsikter 

Inflytande och möjlighet att påverka sin situation handlar både om att få rösta och på 

att kunna välja en aktivitet eller vilket rum barnen vill leka i.  För att ta tillvara på barns 

tankar och åsikter inför uppstart av tema/projekt organiserar ofta arbetslag möten och 

samlingar.  

Alla arbetslag tränar på demokrati med t.ex. val och omröstningar som exempelvis vad ska 

grupperna heta? Vart ska vi gå på utflykten? Alla barn får träna på att vänta på sin tur, anpassat 

efter individen.  

Alla arbetslag arbetar med att ta in barnens tankar och idéer i sina pågående projekt. Vid möten 

med barnen samtalar de kring innehållet i projektet. På yngresidan är det pedagogerna som tolkar 

barnens reaktioner och vart de befinner sig i leken för att läsa ut barnens intressen och kunna anpassa 

utbildningen utifrån det. 

Yngre barns tankar och åsikter tas tillvara genom att deras lekar, intentioner och 
reaktioner följs och utifrån det planeras undervisningen. Tydliggörande pedagogik i 
form av bildstöd, TAKK och så vidare (AKK) är arbetssätt som rektorer beskriver att 
pedagoger använder för att ge alla barn verktyg. Särskilt när det gäller de yngsta 
barnens möjligheter att kunna påverka.  
 
I vår lärmiljö har vi nu en mer tydliggörande pedagogik, vilket gagnar alla barn men främst de minsta 

som saknar det muntliga språket. Med bildstöd på väggar och bilder på lekmaterialet blir det lättare 

för barnen att uttrycka vad de vill göra. De har även hjälp genom bilder som visar i vilken ordning 

man gör olika moment. 
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Det finns en stor förståelse för och kunskap om att det talade ordet är lika viktigt som kroppsspråket. 

Vi kan lyssna på alla barn, ge dem en möjlighet att uttrycka sig. Att barnen får känna att de kan 

påverka eller i alla fall blir hörda ger en förståelse. 

I rapporten (2019) skrivs det reella inflytandet fram som ett utvecklingsområde och i 

denna rapport kvarstår arbetet med att vidareutveckla barns reella inlyftande på flera 

förskolor. Några rektorer lyfter fram hur det reella inflytandet kan se ut på förskolan. 

Alla avdelningar försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt för att barnen att utöva reellt 

inflytande över sin dag på förskolan. Barnen blir lyssnade på direkt eller indirekt. Ex För det yngre 

barnet kan det vara att få bli tröstad på det sätt det vill eller att få vila när det är trött. För det äldre 

barnet kan det vara att få leka med den kamrat man vill var med eller få vara med att planera vad 

gruppen ska lära kring i skogen. 

Förståelse för demokratiska principer  

Förskolor har olika strategier för att arbeta med demokrati. Barnen uppmuntras att 

göra egna val och att fatta gemensamma beslut i gruppen. Flera rektorer betonar att 

barnen behöver stöd i att våga välja utifrån vad barnet självt vill och inte vad kompisen 

väljer. Majoritetsbeslut synliggörs exempelvis via stapeldiagram. Barnets röst är viktig 

men att demokrati inte innebär att alltid få sin vilja igenom. Några rektorer lyfter att 

det är det viktigt att vara tydlig som pedagog och förklara för barnen varför vissa beslut 

fattas.  

I den dagliga undervisningen och lärandet får både de yngre och äldre barn får träna i att rösta och 

pedagogerna har utvecklat formen av röstning på olika vis när de observerat att barnen gärna röstar 

lika som tidigare barn. Utslaget synliggörs och tydliggörs för barnen att det är deras sammanlagda 

röster som gett resultat.  

Det är viktigt att barnen känner att de blir lyssnade på och att de kan göra sina röster hörda. Det är 

viktigt att barnen får förklaringar om det är något som inte går att genomföra så att de förstår varför. 

Det framgår i några rektorers beskrivningar att äldre barn får möta och pröva 

demokratiska principer i större utsträckning än yngre barn. En anledning som lyfts är 

de yngre barnens brist på verbalt språk. En förskola arbetar med symbolerna ”tumme 

upp” och ”tumme ner” med de yngsta barnen. Där tummarna använts för att se hur 

barnen uppfattade exempelvis en undervisningssituation. Det har skapat strategier för 

arbetslaget att lyssna in de yngsta barnens åsikter och fatta beslut som kan 

vidareutveckla undervisningen. 

 

Utvecklingsområden 

Även om barns inflytande upplevs ha ökat något från förra rapporten (2019) och 

särskilt när det gäller i arbetet med lärmiljöerna så skriver flera rektorer att inflytandet 

kan vidareutvecklas. Framför allt när det gäller att involvera barnen i planering och 

utvärdering av undervisningen. Men också att synliggöra för vårdnadshavare att barnen 

har inflytande i förskolan.  

Utvecklingsområden som kvar står och ständigt kommer vara en del av arbetet är att synliggöra 

barnens delaktighet och inflytande gentemot vårdnadshavarna 

Man arbetar aktivt med mindre grupper där pedagogerna kan fånga upp barns tankar och idéer. Vi 

kan utveckla arbetet med att barnen har större inflytande och är mer delaktiga i planeringen och 

också i utvärderingen av den planerade undervisningen. Framför allt att tydliggöra att de har en 

möjlighet att påverka sin vardag. Detta för att ytterligare stärka barns reella inflytande och 

delaktighet. 
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I detta avsnitt när det gäller måluppfyllelsen så behöver målet om barns möjligheter att 

kunna påverka sin situation och uttrycka sina tankar utvecklas. Främst betonar rektorer 

att barns möjlighet att påverka undervisningen bör ske när den planeras. Rektorer 

lyfter också upp barns möjligheter till att utveckla ett reellt inflytande som 

utvecklingsområde.   
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 Resultat av klimatundersökningen 2022 

Under våren har klimatundersökningen genomförts på Borås Stads förskolor. I den 

årliga enkäten deltog 3 788 vårdnadshavare, vilket motsvarar 65 procent. Detta kan 

jämföras med år 2021 så 2 981 vårdnadshavare besvarade enkäten, vilket motsvarade 

50 procent. 2020 besvarade 84 procent av vårdnadshavarna enkäten och 2019 låg 

deltagarnivån på 85 procent. 

I år har det varit stora variationer mellan förskolorna i hur deltagandet har sett ut. De 

förskolor som haft ett lägre deltagande än 40 procent har tagits bort från underlaget 

och redovisas inte. Detta för att resultatet inte hade blivit representativt om dessa 

förskolor hade räknats med. För det resultat som redovisas har därför 3 604 

vårdnadshavare deltagit vilket motsvarar 62 procent. 

Enkäten vänder sig till vårdnadshavare med frågor gällande trygghet, påverkan och 

inflytande. Nedan resultat som redovisas är en sammanfattning av de frågeställningar 

som berör förskolornas värdegrundsarbete. 

Före coronapandemin har det vid hämtning och lämning på förskolorna funnits 

möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på plats via en surfplatta. 

Förskolorna har vid dessa tillfällen arbetat aktivt och medvetet med att få 

vårdnadshavarna att besvara enkäten. 2022 och 2021 har inte detta varit möjligt att 

genomföra på grund av pandemin. Det har medfört att enkäten fått genomföras på 

annat sätt genom att en länk med lösenord skickats ut till den enskilda 

vårdnadshavaren. Trots förskolornas engagemang med att få vårdnadshavarna att 

besvara enkäten bedöms detta ha påverkat deltagandet. 

Undersökningen visar att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolan. 97 procent 

känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Sett över en femårsperiod kan 

en viss höjning ses för i år då de tidigare resultaten har legat på 96 procent. 

Majoriteten av rektorerna uppger att resultatet från Klimatundersökningen visar på att 

en hög andel vårdnadshavare känner trygghet när de lämnar sina barn på förskolan.  

Givetvis analyseras även de svar där vårdnadshavare uttryckt att de inte upplever 

trygghet när de lämnar sina barn på förskolan. Detta för att komma till rätta med 

orsaken bakom upplevelsen och för att kunna bidra till en ökad trygghet. 

”Svaren i klimatenkäten tyder till största del på att vårdnadshavare känner sig trygga med att lämna 

barnen hos oss och att vi har en verksamhet som väcker barnens nyfikenhet. Det finns svar som visar 

på det motsatta och detta tar vi naturligtvis till oss och analyserar vår verksamhet. Vår strävan är att 

alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på Kullagården.”  

”Vi har goda rutiner och former för inskolning och introduktion men trots det finns det enligt 

Klimatnekäten 2022 några familjer som inte upplever trygghet. Detta ger oss anledning att ytterligare 

se över hur dessa rutiner kan förtydligas och utvecklas.”  

”På vår förskola är samverkan med familjen och det relationsskapande arbetet en stor del i uppdraget 

kring trygghet. Klimat enkäten visar att den stora massan upplever trygghet, men vi kan också utläsa 

att det finns utrymme att utvecklas inom området.”  

”I Klimatenkäten framkommer det att ett fåtal vårdnadshavare inte känner sig trygga och som 

saknar ett professionellt bemötande. Det finns desto fler vårdnadshavare är nöjda och verkligen lyfter 

pedagogernas bemötande och påhittighet.”  

79 procent av vårdnadshavarna anger att barnet ges möjlighet att påverka sin vardag, 

vilket är något högre än föregående års mätning. Det är dock en minskning från 
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mätningarna som gjorts innan pandemin då resultaten låg över 80 procent. En möjlig 

orsak till detta lyfts av en rektor:  

”I klimatenkäten är 25 % av vårdnadshavarna som svarar att de inte vet om barnen ges möjlighet att 

påverka sin vardag. Vilket delvis kan förklaras av många vårdnadshavare som precis introducerat in 

sina barn haft svårt att svara på många av frågorna.”  

På frågan hur nöjda vårdnadshavarna är med verksamheten i sin helhet, har 96 procent 

angett 6 eller högre på en 10-gradig skala, vilket är en markant höjning från föregående 

år då resultatet låg på 89 procent. Överlag kan slutsatsen dras att de flesta 

vårdnadshavare är nöjda med förskolans verksamhet. 

I årets enkät har också sju frågor varit med i enkäten utifrån området värdegrund. 

Dessa frågor ställs till vårdnadshavarna vartannat år och jämförs därför med resultatet 

från 2020, alltså med ett år före pandemin. 

Vårdnadshavarna har gett ett relativt bra betyg även på dessa frågor men på några av 

dem har resultatet försämrats från 2020. Dessa frågor är ”jag upplever att personalen lyssnar 

på barnens tankar och idéer och använder det i planeringen av utbildningen”, ”jag upplever att det är 

tydligt att kränkningar inte accepteras på förskolan” samt ”jag upplever att alla barn behandlas lika 

på förskolan”.  

Här är det troligt att pandemin kan ha haft en påverkan på resultatet. Flera av frågorna 

förutsätter att vårdnadshavarna har insyn i verksamheten som bedrivs. Det har varit 

svårare för förskolorna att nå ut till vårdnadshavarna när bland annat samtal som 

tidigare skett vid hämtningar och lämningar ibland har uteblivit i och med de 

restriktioner som pandemin har medfört. Vårdnadshavarnas insyn kring hur personalen 

arbetar med flera av dessa frågor har minskat då till exempel föräldramöten och andra 

gemensamma forum har blivit inställda eller genomförts i digital form. Pandemin har 

medfört en försämrad kontakt med vårdnadshavarna och en minskad inblick i 

verksamheten. 

En rektor uttrycker att ”Vårdnadshavarnas tankar lyfts in utifrån klimatenkäten som görs under 

vårterminen. Under läsåret 2021/2022 har vi inte haft föräldraråd då alla möten ställts in utifrån 

rådande pandemi. Vi ser att vi kan/bör göra vårdnadshavarna mer löpande delaktiga i arbetet med 

aktiva åtgärder genom att bjuda in till möten för att under verksamhetens år kunna delge sina 

tankar, frågor och åsikter.”  

Resultatet visar att arbetet framöver handlar om att öka insynen för vårdnadshavaren. 

Frågorna behöver också arbetas med separat för att faktiskt öka barnens reella 

inflytande, likabehandling och respekt för varandra. Det är frågor som alltid är aktuella 

i förskolans verksamhet då det är i enlighet med läroplanen för förskolan. 

En annan rektor framhåller ” Vi behöver arbeta för att synliggöra barns delaktighet och 

inflytande. På klimatenkäten 2022 ser vi att en stor andel vårdnadshavare inte vet att deras barn har 

möjlighet att påverka verksamheten.”  

Det viktigaste analysarbetet gällande klimatundersökningen sker på respektive enhet 

och det är viktigt att återkoppla resultatet till de som svarat på enkäten. En tydlig 

återkoppling och en beskrivning av hur enheterna kommer arbeta vidare med vad som 

framkommit, skulle kunna resultera i ett bättre resultat gällande frågeställningarna som 

rör inflytande.  
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4 Slutsats och utvecklingsområden 

Under detta avsnitt redovisas huvudsakliga slutsatser och utvecklingsområden från 

läroplanens innehåll mot resultat från förskolornas arbete med värdegrunden. 

När det gäller arbetet med barns trygghet och identitet framkommer det att 

förskolorna har tydliga strategier för att arbeta med båda delar. Introduktionen 

omnämns som betydelsefull men också att pedagogerna är närvarande i barns lek för 

att guida och stötta dem. Stötta barnen i att utveckla självständighet och tillit till den 

egna förmågan är delar inom läroplanen som förskolorna har tydliga arbetssätt och 

förhållningssätt för. AKK (Alternativ kommunikation) är metoder och arbetssätt som 

bidrar till att barnen blir trygga individer som tror på sig själva. Även om flertalet 

förskolor arbetar med AKK så kan arbetet fördjupas och vidareutvecklas. Den del som 

främst behöver vidareutvecklas är barns möjligheter att utveckla sin kulturella identitet 

både när det gäller nationella minoriteter och mångfald. 

På alla medverkande förskolor pågår numera ett arbete med aktiva åtgärder, alla har på 

något sätt börjat systematisera arbetet genom dokumentationen. Hur dokumentationen 

genomförs skiljer sig åt mellan medverkande förskolor. I jämförelse med 

Kvalitetsrapporten om systematiskt kvalitetsarbete (2019) (där resultatet av aktiva 

åtgärder skrevs fram) har arbetet med aktiva åtgärder vidareutvecklats och blivit något 

mer integrerat i utbildning och undervisning. Arbetet med aktiva åtgärder behöver 

emellertid fördjupas för att vara implementerat fullt ut i utbildningen. När det gäller 

målet kring jämställdhet har endast någon rektor beskrivit hur jämställdhetsarbetet ser 

ut. Några rektorer skriver att jämställdhetsarbetet ingår som en del i arbetet med aktiva 

åtgärder, hur det arbetet ser ut framgår inte i rektorers beskrivningar. Utifrån 

rapportens resultat behöver jämställdhet som begrepp problematiseras och synliggöras 

i större utsträckning i utbildningen. 

Barns möjlighet till inflytande har till viss del utvecklats från förra rapporten (2019). 

Framför allt beror det på att flertalet förskolor arbetat med lärmiljöer vilket lett till att 

begreppet tillgängliga lärmiljöer medfört att barns inflytande främjats. Barnen 

involveras i större utsträckning när lärmiljöer planeras och organiseras. I övrigt handlar 

inflytande ofta om att få välja mellan aktiviteter eller vilket rum man ska leka i. Barns 

inflytande när undervisningen planeras och organiseras är däremot ett område som kan 

utvecklas i större utsträckning. Barns möjligheter till ett reellt inflytande är ett annat 

utvecklingsområde, som även var ett utvecklingsområde i Kvalitetsrapporten (2019).  

Sammanfattningsvis är följande punkter utvecklingsområden i Förskoleförvaltningens 

kommande värdegrundsarbete: 

 Kulturell identitet, mångfald och nationella minoriteter 

 Jämställdhet 

 Barns inflytande när undervisningen planeras och organiseras  

 Barns reella inflytande 
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