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Uppdragets syfte utifrån förskola i förändring: 

Driva och utveckla de pedagogiska processerna i 
förändringen genom att: 

• Påvisa möjligheterna till förändring i 
verksamheten. 

• Öka medvetenheten om den egna 
kompetensen hos förskolläraren. 

• Nytänkande kring schemaläggning. 

• Skapa lärmiljöer.    

• Utveckla och stödja nya arbetssätt. 

• Handleda hela arbetslaget. 

• Öka all personals pedagogiska 
verksamhetssyn. 

• Vägleda, inspirera och stödja. 
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HUR?



FÖRSKOLA 1

En nulägesbeskrivning utifrån samtal med förskolechef,

observationer och dialog med förskollärare och arbetslag.

Se vilka förutsättningar som finns.



NULÄGESBESKRIVNING:

• Nytt arbetslag

• Enavdelningsförskola

• Lärgrupperna inarbetade

• Struktur och rutiner var inte 
dokumenterade och synliga

• Miljön behövde utvecklas

• Det systematiska 
kvalitetsarbetet hade inte 
påbörjats



Förskola i förändring;

Skapa en hållbar och utvecklande miljö

Stärka den pedagogiska medvetenheten

Ge förutsättningar för en likvärdig förskola



FOKUS

• Förskolans pedagogiska uppdrag

• Struktur 

• Förskollärarens förtydligade ansvar

• Utveckla lärmiljön

• Kollegialt samarbete 





GENOMFÖRANDE

• Lyssna in och observera

• Ställa nyfikna frågor

• Resonera ”-märkte ni att..” ”-jag 
såg att..”

• Vara ett stöd och ett bollplank 
för förskollärarna och 
arbetslaget

• Visade olika metoder för 
systematiskt kvalitetsarbete, 
dokumentation.

• Hjälpa till med strukturen och 
rutiner. 

• Inspirera och utmana i 
lärmiljöerna.





Effekterna? Vad har gjorts och vad har det lett till?



EFFEKTERNA:

• Struktur 

• Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklades

• Kommunikationen och samarbete

• Föränderlig miljö 



FÖRSKOLA 2



UPPSTART

• Bakgrund och nuläge ihop med förskolechef

• Introduktion i arbetsgrupperna

Presentation

Syfte och tankar kring kommande upplägg

Förväntningar



VAR ÄR VI?

• Organisation och strukturuppbyggnad

• Ny personal

• Inskolningar

• Flertalet drivna idéer

• Uppbyggnad av lärmiljöer

• Lekhall



VART SKA VI?

• Skapa en förståelse för förskollärarna och arbetslagen att alla delar 
ingår i en process  där språk och kommunikation är i fokus.

• Lugna och strukturera en arbetsgång som är hållbar 

• Fortsatt arbete med lärgrupperna

• Utnyttja verksamhetens miljöer på bästa sätt



HUR GÖR VI?

• Samtala kring arbetslagens 
struktur och organisation.

• Lyfta syftet med en förskola i 
förändring samt utveckla arbetet  
med lärgrupper. 

• Lärmiljöer - Vilka miljöer har vi 
att tillgå och hur kan vi använda 
oss av dem på bästa sätt?



VAR ÄR VI?
Ex. arbetslag (barn födda -14)

• Fanns en struktur i organisationen

• Uppbyggda lärmiljöer

• Inga lärgrupper

• En tom lekhall



VART SKA VI?

• Reflektera kring samt arbeta för att skapa 

Mindre barngrupper

Lärmiljöer i lekhallen



HUR GÖR VI?

• Bakgrund till förskola i förändring där jag vill stärka förståelsen kring 
begreppet bland förskollärarna och arbetslagen. 

• Samtala och reflektera kring frågorna

Vilka förutsättningar kan vi se att vi har för att dela in barnen i 
lärgrupper under dagen?

Hur skulle en sådan lösning kunna komma att se ut?

Vilka hinder kan vi möjligtvis se?

Lekhallens möjligheter – vart börjar vi?



ARBETSLAGETS TANKAR OCH REFLEKTIONER

• Barnens placering vid matborden – Är det grupper som kan bestå?

• Hur organiserar vi oss? Ska vi rotera?

• Hur strukturerar vi upp veckans aktiviteter?

• Hur startar vi i arbetet med lekhallen? 

• Vad vill vi med lekhallen?



HUR BLEV DET?

• Medvetet arbete med lärgrupperna. Startar gemensamt upp veckan 
om vad som ska hända.

• Fasta barngrupper med samma personal.

• Nyttjar både inne och utemiljön vid samma tidpunkt

• Pedagogiska dokumentationssamtal vid arbetslagsplaneringarna

• Bildcollage för inspiration i lekhallen







UPPFÖLJNING

• Uppföljningssamtal med 
förskolechef.

• Återkommande besök på 
förskolorna.



”-Jag ska inte förändra.
Jag ska inspirera för att 

förändring ska ske.”


