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Utveckling och lärande 

Sammanfattning  

Mål 

Gemensamt mål för Blästad förskolor: 

”Barnen skapar sin utevistelse/utemiljö” 

Genom ett utforskande arbetssätt (projekt) med fokus på naturvetenskap och teknik  
Utmanande lärmiljöer ute och inne 
Följa barns förändrade kunnande över tid 
Mediapedagogik 

Resultat 

 Under året har tre förskollärare i enheten utbildats till pedagogista. Under utbildningen har de arbetat med ett 
samarbetslag vardera på respektive förskola. I de dokumentationer pedagogerna och pedagogistorna gjort kan 
man se en stor utveckling i att hålla fokus och att man till större dela använt både inne och utemiljön. 
Vidare kan man se att arbetet med läroplanens strävansmål har fått fokus i barnens projekt och en ökad med-
vetenhet om att det detta arbetssätt är ett sätt att dela in barnen efter intresse för att sedan motivera och ut-
mana till ett lärande som omfattar alla läroplanens strävansmål. Detta gäller samtliga pedagoger på försko-
lorna. 
Fokus har varit na/te. Detta har varit ett utvecklingsområde och fortbildning och litteratur har riktats mot detta 
område. Projekt man arbetat med är Infoga, rotation och balans-jämvikt, och man har utmanat barnen i språk 
och matte. 
Man kan även se att en tydlig uppdelning på detta sätt och en tydlig struktur i arbetet gör att det blir lättare att 
stimulera och följa varje barns förändrade kunnande. 
I dokumentationer som gjorts tillsammans med barnen, på studiedagar, arbetsplatsträffar har pedagogerna 
använt dator, Ipad, projektor mm. Det syns tydligt hur arbetet med mediapedagogik utvecklats. 
Under flera år har enheten haft samarbete med Reggio Emilia i Italien, dit vi reser på studiebesök varje år. Man 
kan nu se hur pedagogerna mer medvetet utvecklar arbetet med en gemensam grundsyn. Dock har året varit 
fyllt med diskussioner på flera förskolor om hur man ska arbeta, hur miljöerna ska se ut och varför mm. Detta 
har stört arbetet med barnen till viss del, men man kan se det som en process, en vilja att enas - ett stort enga-
gemang. En förskola har under året haft handledning av Anna Söderström Ahrnborn, Reggio Emilia Institutet i 
Stockholm. Även hon menade att det var mycket diskussioner som inte utmynnade i en gemensam grundsyn. 
De blivande pedagogistorna har tillsammans med arbetslagsledarna och chefer arbetat fram ett antal ställ-
ningstagande som varje beslut ska utgå ifrån.   

Analys 

Under året framgått att det är viktigt att pedagogerna skiljer på Barnens projekt och pedagogernas projekt. 
Barnens projekt ska vara lekfullt och entusiasmera och utmana - locka till lärande. Pedagogernas projekt är lä-
roplanen, där barnens projekt används för att jobba med den. I detta arbete behöver Lokal arbetsplan för Bläs-
tad förskolor användas. Man kan också se att pedagogerna behöver erbjuda fler metoder s.k. Hundraspråklig-
het - Barn lär på olika sätt. Pedagogerna behöver också bli förtrogna med våra Ställningstagande. 
Dessa kommer att följas i ett "uppföljning och utvärderingsdokument" som alla dokumenterar i väl synligt för 
varandra, pedagogistor och chef - I detta arbete finns pedagogistorna med och följer upp. 
Pedagogistorna kommer också introducera ny personal i arbetssätt och ställningstagande för att undvika dis-
kussioner som tar tid från det viktiga arbetet med barnen. 
Vår ateljerista kommer att hålla i nätverk om hur man kan arbeta med olika material. Först deltar pedagoger 
som jobbar med de minsta barnen.   

Åtgärder 

Mål: Uppföljning, utvärdering och utveckling- En reflekterande organisation 
Utveckla miljöer ute och inne, Använda hundraspråklighet- hur lär/uttrycker barnet sig? 
Fokus på Blästad förskolors ställningstaganden. 
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