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INLEDNING  

Presentation  

Wåga & Wilja förskolor AB hämtar sin inspiration från de kommunala förskolorna i den 

Italienska staden Reggio Emilia. Våra förskolor har en gemensam organisation som bygger på 

en stark tro på människans möjligheter. Vi har en djup respekt för barnet samt en 

övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att 

utforska världen.  

 

Förtydligande av begrepp  

• I arbetsplanen använder vi ofta begreppet barnet även när vi menar 

barnet/barnen/barngruppen.  

• Vi använder ”hon” istället för hon/han – då vi syftar på människan oavsett kön. 

• Pedagoger står för alla yrkeskategorier i kollegiet oavsett utbildning.  

• Begreppet miljön som den tredje pedagogen syftar till en miljö som stödjer barnens 

utforskande och undersökande av material, begrepp och fenomen, enskilt och 

tillsammans med andra.  

• 100 språk är ett begrepp som kan sammanfatta olika intryck, medium och 

uttrycksformer, att få en känsla för, en relation till och upplevelse för det som 

utforskas. Vi menar att det finns 100 sätt att bilda sig och få en relation till sina 

intryck, likväl som det finns en mängd uttrycksätt att gestalta och kommunicera sina 

tankar och upplevelser på.  

• Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Enligt 

diskrimineringslagen och skollagen ska varje förskola upprätta en plan varje år som 

beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling. Våra förskolor upprättar denna plan som 

en del av förskolans verksamhetsplan, VPn för läsåret. 

• SKA – systematiskt kvalitetsarbete Dokumenten som utgör SKA skall användas av alla 

pedagoger inom Wåga & Wilja. De är olika dokument för reflektion och analys av 

utbildningen och undervisningen, som utgår från avdelningarnas kartläggning, 

pedagogisk dokumentation, projekterande och observationer. Våra styrdokument, 

såväl de interna som de nationella, utgör alltid grunden för vår utbildning och 

undervisning. 

• VP – verksamhetsplan Är det dokument som upprättas inför varje nytt läsår utifrån 

förskolornas utvärdering i SKA 3. VPn innehåller de mål och utvecklingsområden som 

Wåga & Wilja samt förskolorna sätter upp för läsåret. 

 

Syfte 

Detta dokument, vår Arbetsplan, vänder sig till pedagogerna på våra förskolor men också till 

föräldrar, politiker och andra som är intresserade av att ta del av hur vi bedriver vår 

verksamhet. Arbetsplanen ska vara ett tydligt arbetsmaterial och ett stöd i 

verksamhetsutövningen det vill säga underlag för planering, genomförande och utvärdering 

av utbildning och undervisning. Det är verksamheten och pedagogernas förhållningssätt som 

utvärderas – aldrig barnet!  



4 

 

 

 

Arbetsplanen bygger på de lagar och förordningar som svensk förskoleverksamhet vilar på 

vilket är;  

• FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen  

• Skollagen  

• Läroplan för förskolan 

 

Vår arbetsplan beskriver det som ska vara lika på alla våra förskolor inom Wåga & Wilja. 

Vår vision, pedagogisk inriktning, arbets- och förhållningssätt samt den barn- och 

kunskapssyn som ska prägla våra verksamheter. Enligt skollagen § 5 ska utbildningen vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetsplanen är ett led i att beskriva hur vi 

lever upp till det. Vi är medvetna om att alla våra förskolor har olika förutsättningar men 

trots det är vår avsikt att alltid sträva mot det vi skriver i Arbetsplanen.  

 

Arbetsplanen är ett levande dokument i verksamheten och revideras kontinuerligt. 

 

 

 

VISIONER OCH VERKSAMHETSINRIKTNING  
Vårt företag heter Wåga & Wilja och det är innebörden i dessa två ord som talar om vad som 

krävs för att påverka framtiden. Vi måste våga och vilja och varje pedagogs insats är av stor 

betydelse för att vi ska nå våra mål. Genom att arbeta här och nu ”bygger vi också 

framtiden”. Vår vision med våra förskolor är att vi, med vår arbetsinsats, ska vara med om 

att förändra världen genom barnen.  

 

Wåga & Wilja förskolor AB är sedan 2011 anslutna till Atvexa AB, ett svenskt bolag som drivs 

av entreprenörer som brinner för att utveckla en väl fungerande verksamhet med hög 

kvalitet. Atvexas värdegrund bygger på olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet.  

 

Wåga & Wiljas ställningstaganden  

Wåga & Wilja ska verka för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter. Wåga & 

Wilja ska vara en demokratisk organisation där alla barn, föräldrar och pedagoger har 

rättighet att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och därmed också skyldighet att 

vara lyhörd för olikheter och mötas i respekt.  

 

Wåga & Wilja ska verka för;  

• En förskola där barnen får mötas i olikhet för att fostras in i ett demokratiskt 

förhållningssätt  

• En välkomnandets förskola genom att bjuda in till delaktighet och vara en mötesplats 

mellan barn, familjer och pedagoger 
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Wåga & Wiljas värdeord  

Vårt föränderliga samhälle ställer krav på att vi som förskola har en föränderlig pedagogik.  

Som grund för arbetet har vi våra värdeord – det vi strävar efter som förskola:  

• Subjekt – varje människa är en unik person som är i relation med sin omgivning. De 

förmågor och erfarenheter varje barn har ska få utvecklas och delas med andra under 

förskoletiden. Subjektivitet är därför nära förbundet med värdet skillnad.  

• Skillnad – olikhet berikar, att få möta andras tankar och teorier är nödvändigt för att 

vidga sina egna perspektiv. Pedagogerna ska skapa förutsättningar för möten mellan 

barnen, där olika tankar, erfarenheter och strategier får möjligheter att berika 

varandra. Barnen får möjlighet att omvärdera sitt eget sätt att tänka och handla och 

utveckla ett nyanserat sätt att se på omvärlden. När vi även tillför en skillnad av 

metod, teknik och material blir också utforskandet mer intressant och meningsfullt, 

där förändring kan uppstå i barnens undersökande.  

• Ömsesidigt beroende – delaktighet, där alla deltar utifrån sina förmågor och 

erfarenheter. Pedagogerna ska skapa förutsättningar till möten där ömsesidighet kan 

ske. Ömsesidigt beroende är därför nära förbundet med värdet lärande som 

förändring.  

• Lärande som förändring – lärande är föränderligt och situationsbundet, det är 

beroende av sammanhanget. Lärande sker i processer och i upprepande, där 

erfarenheter blir till fler möjligheter och nya perspektiv. Lärandet föds både i relation 

med andra individer och i mötet med material. Lärande sker enskilt och i grupp. 

Lärande som förändring är därför nära förbundet med värdena subjekt, skillnad och 

ömsesidigt beroende.  

 

Utbildning och undervisning 

Läroplanen för förskolan har i den senaste revideringen förtydligats vad gäller begreppen 

utbildning och undervisning. Därför har Wåga & Wilja valt att försöka beskriva vad vi avser 

och menar med de två begreppen. 

 

Utbildning 

Wåga & Wilja bedriver förskoleutbildning. Som grund och utgångspunkt för den har vi en 

barn- och kunskapssyn som vilar på socialkonstruktionistisk teori. Att människan lär och 

utvecklas utifrån de sammanhang och material hon möter. Wåga & Wilja har en gemensam 

värdegrund och gemensamma riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas. Dessa beskrivs i 

detta dokument som är Wåga & Wiljas arbetsplan. 

 

Undervisning 

Undervisningen av varje barngrupp ska ledas av förskollärare och utföras av hela arbetslaget. 

Undervisningen tar sin utgångspunkt i den pedagogiska dokumentationen och processas på 

ett övergripande plan fram av arbetslaget i dokumentet SKA 2. Utifrån den kunskap och de 

erfarenheter arbetslaget har av barngruppen sätter de upp målstyrda processer där barnet 

har möjlighet att utvecklas och erövra nya kunskaper. Undervisningen ska utgå från barnens 

tankar och frågor. Ge barnet möjlighet och tid att erövra färdigheter för att bli självständigt 
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samt tekniker och strategier för att lära och uttrycka sina idéer och hypoteser genom olika 

uttryckssätt/100 språk. 

 

Samarbete med omvärlden 

• Föra ut förskolan i samhället och ta in samhället i förskolan. Låta barns tankar och 

uttryck visas ute i samhället för att synliggöra dessa för medborgarna och skapa 

dialog kring modern barndom.  

• Lära av andra pedagoger genom litteratur, föreläsningar, media och studiebesök.  

• Ta vara på och använda det kulturella utbud som finns i våra förskolors närområde. 

• Dela med oss av våra kunskaper genom Wåga & Wilja Wisdom som är vårt 

utbildningsföretag. Vi erbjuder fortbildning till pedagoger på andra förskolor och 

skolor genom att ta emot studiebesök, erbjuda kurser och handledning samt hålla 

föreläsningar.  

• Ta emot lärarstudenter som gör sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning i vår 

verksamhet. 

• Välkomna internationella kontakter 
 

 

 

ORGANISATION  
Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten vad gäller pedagogik, ekonomi och 

personal i en eller två förskolor. Rektor leder och fördelar arbetet inom sin enhet.  

 

Förskollärare leder arbetet inom sitt arbetslag och har ett särskilt ansvar för undervisningen. 

Utbildningen och undervisningen genomförs av hela arbetslaget.  

 

På våra förskolor har vi organiserat våra barngrupper så att barnet erbjuds en miljö och 

pedagogisk verksamhet anpassad efter den ungefärliga åldern. Vi arbetar projekterande med 

utgångspunkt i pedagogisk dokumentation där varje barns lärande följs upp kontinuerligt. 

Förskolegården är en självklar träffpunkt mellan de olika barngrupperna och vi uppmuntrar 

barn som vill träffa kamrater i andra grupper att besöka varandras avdelningar.  

 

Vi har en gemensam grundtanke om hur miljön inne och ute ska vara utformad på Wåga & 

Wiljas förskolor. Miljön skall ge barnet stimulans, utmaningar och möjligheter. Miljön skall 

vara sinnligt och vackert/estetiskt utformad så den tilltalar och utmanar alla sinnen. 

Ansvaret för lärmiljöer och material på förskolan ska vara gemensamt. Materialet ska växa 

med barnet, ge det nya utmaningar och vara föränderligt i relation till pågående 

projekterande. Miljön ska också fungera som en tredje pedagog, vara ordnad i 

aktivitetshörnor som främjar att barnen delar upp sig i mindre grupper.  

 

Struktur 

För att möjliggöra arbetet med pedagogisk dokumentation och projektarbeten är det viktigt 

att vi har en fast struktur för barngruppen. En struktur som bygger på återkommande rutiner 
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som handtvätt och på/avklädning och aktiviteter som samlingar, sånglek, naturen, rörelselek 

och drama. Genom att strukturera verksamheten får barn och pedagoger de rutiner som 

skapar trygghet och organisation för vardagen. Projektarbetet barngruppen arbetar med kan 

och får gärna genomsyra skogsutflykterna, samlingen och rörelseleken mm. Allt det som 

barngruppen upplever tillsammans skapar med tiden den kultur/anda som råder i gruppen. 

Här är det viktigt att vi pedagoger funderar på hur vi formar och möjliggör denna 

grupprocess. Hur vi gör för att skapa demokratiska samlingar, göra barnet delaktigt och hur 

möjliggör vi att det skall kunna påverka vardagens aktiviteter.  

 

En viktig förutsättning för att vi ska nå våra mål är hur vi skapar vår organisation. Vår 

organisation ska hela tiden utgå från hur vi på bästa sätt ska kunna förverkliga våra mål. 

Organisationen ska bygga på att vi ska ta tillvara allas kompetens optimalt och det innebär 

också att vi så långt det går ska tydliggöra våra roller. Vi ska precis som med barnen se våra 

olikheter som tillgångar, olikheter i form av såväl teoretiska som praktiska kunskaper och 

självklart också våra personligheters olikheter. På våra avdelningar arbetar pedagoger med 

olika ansvar i den pedagogiska verksamheten. Vår kvalitet blir den som vi tillsammans bidrar 

med.  

 

Barnets dokumentation 

Varje barn ska ha tillgång till dokumenterat material som synliggör barnets utveckling och 

lärande. Dokumentationerna ska synliggöra barnets utforskande och meningsskapande i 

relation till sina kamrater, miljö och material och hur de förhandlar, samarbetar och tänker 

tillsammans. Barnets lärande ska dokumenteras kontinuerligt i barnets portfolio. Genom den 

synliggör vi barnets tankar, strategier och barnets väg till kunskap - den lärande processen.  

 

Syfte med barnets dokumentationer är att synlig- och tydliggöra barnets läroprocesser för: 

• Barnet själv 

• Vårdnadshavarna 

• Pedagogerna 
 

Vid övergång till förskoleklass är barnets dokumentation samt barngruppens samlade 

projekterande underlag för hur pedagogerna och vårdnadshavarna kan lämna över sin 

kunskap om barnets utveckling, erfarenheter och strategier för lärande.   

 

Tillagningskök och måltiden 

På Wåga & Wiljas förskolor vill vi att maten ska ha hög kvalité och lagas från grunden i 

förskolans tillagningskök. Att kockarna i största möjliga mån väljer ekologiska och 

närproducerade råvaror och att måltiderna som serveras är anpassade efter säsong. Vi ser 

det som grunden för att barnet ska utveckla en god relation till mat, hälsa och hållbarhet.  

Maten ska serveras så att barnen själva kan se vad som serveras och ta av maten. Maten ska 

vara tilltalande upplagd och huvudrätten ska kompletteras med varierande grönsaker. 

Måltiderna ska över tid inspirera barnet till att prova nya livsmedel och maträtter. Vi strävar 

efter att måltiderna som serveras ska representera olika internationella kök såväl som 



8 

 

traditionell svensk husmanskost. Vi uppmärksammar svenska traditioner med jul- påsk- och 

midsommarlunch men vill också att andra nationaliteter som finns representerade på 

förskolan uppmärksammas genom måltiden. Vi vill att barnen ska veta vem som arbetar i 

köket för att möjliggöra dialog kring maten.  

 

Måltiderna som serveras ska vara trivsamma med ro för att kunna äta men de är också en 

stund som rymmer möjlighet för utforskande och lärande. Pedagogernas förhållningssätt till 

barnet och måltiden ska vara densamma som vid all annan undervisning. Maten som 

serveras ger möjlighet till att uppleva och samtala om dofter, smaker och konsistenser. När 

barnen tar för sig av maten eller sitter och äter är samtal om antal, hel och delar, mängd och 

vikt spännande och utmanande. Det är pedagogens ansvar att ta vara på dessa möjligheter 

till att prata om begreppen likaväl som det är viktigt att se till att varje barn får i sig 

tillräckligt mycket mat. Maten som serveras rymmer även samtal om olika länder och 

kulturer, varifrån råvarorna kommer och varför det är viktigt att tänka på vad och varför man 

äter. Vi vill att barnen ska få med sig ett medvetet tänkande och en god relation till mat. Att 

barnet ska veta vilka livsmedel det äter och hur de ser ut, varifrån det kommer innan det är 

tillagat. 

 

Traditioner och familjemedskapande 

Högtider och traditioner har alltid varit viktiga i vår svenska kultur liksom i andra länders 

kulturer. Därför är det viktigt att vi firar och uppmärksammar dem. Firande, glädje och 

festlighet är alltid det som är i fokus när vi uppmärksammar våra kulturella högtider. I vår 

svenska kultur fyller barnet en viktig uppgift i traditioner och seder. De går t ex. luciatåg, är 

påskkärringar, sjunger och dansar runt julgran och midsommarstång. Förståelse och 

förmedling av varför vi firar lägger vi inte lika stort fokus på. Vi tänker att nyfikenheten hos 

barnet kring traditionernas ursprung får växa fram med barnets stigande ålder. 

 

Vi ska ta ett särskilt ansvar för att bygga broar mellan vår svenska och andra länders kulturer. 

Barn, familjer och pedagoger med annan kulturell bakgrund ska välkomnas in till våra 

svenska traditioner likväl som vi ska vara öppna, nyfikna och uppmärksamma nationella 

traditioner och högtider. Vi ska uppmuntra familjerna att medskapa i förskolan genom att 

berätta och visa på sitt ursprung och sina högtider och traditioner.  

 

Varje förskola har sina egna högtider och traditioner. Detta för att det är roligt, festligt och 

spännande men också för att det är kreativt skapande och planerande för barn och 

pedagoger. Vi har också några traditioner som är gemensamma då vi anser att de är viktiga 

för barngruppens summerande av vad de är med om genom förskoleåren:  

• Barn visar och berättarmöten där familjerna bjuds in för att ta del av barnens 

projekterande. De ska se olika ut genom förskoletiden men knyta an till att barnen 

ska ges möjlighet att visa, berätta och reflektera över vad de gör. Mötena kan variera 

från att vara uppvisningar, sagor, filmsekvenser till att barnen själva får visa och 

skapa utifrån olika tekniker eller frågeställningar tillsammans med sina familjer. 
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• Förskolans Dag, i maj varje år, är ett tillfälle för summering, vernissage och avslut av 

det gångna läsåret. Vi bjuder in familjerna till att dela festligheten med oss på våra 

förskolegårdar. Barnens alster ställs ut i utställningar och deras installationer finns att 

åskåda på förskolegården. Barngruppens projekterande summeras och sammanställs 

av pedagogerna och dokumentationer av det finns uppsatta på avdelningarnas 

väggar.   

• Avslutning för 5-åringarna som lämnar förskolan som ett festligt och tydligt avslut 

och avtackning för deras tid på förskolan. 

 

 

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE  
Enligt Skollagen och Läroplan för förskolan är vi skyldiga att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete för att säkerställa att utbildning och undervisning dokumenteras, följs upp, 

utvärderas och utvecklas. Kvalitetsarbetet genomförs på tre nivåer. 

 

Huvudmannanivå 

VD är den juridiska och faktiska huvudmannen i Wåga & Wilja Förskolor AB. Huvudmannen 

är ytterst ansvarig för verksamheten och ska se till att det finns förutsättningar att bedriva 

ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån 

förskolans Läroplan, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Barnkonventionen, Wåga & 

Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan och Plan för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling. För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det 

enskilda barnet eller för en grupp av barn genomför huvudmannen en 

barnkonsekvensanalys innan denne fattar beslut som berör företagets verksamhet. 

Synpunkter och klagomål som framförs på utbildningen registreras och följs upp varje månad 

för respektive enhet. 

 
Utifrån de analyser som gjorts enhetsvis och sammanställts av rektor, gör VD årligen en 

sammanfattad analys och bedömning i ett kvalitetsbokslut. Kvalitetsbokslutet, som skrivs i 

slutet av läsåret, synliggör behov som finns i verksamheten och vad som behöver prioriteras 

under nästkommande läsår. Resultatet av Kvalitetsbokslutets analys ligger till grund för VD 

och chefsgrupps bedömning över kommande läsårs utvecklingsbehov.  

 
Enhetsnivå 

På förskolan är rektor ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns 

förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och 

riktlinjerna. Medarbetarna ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar 

förutsättningar för att varje barn utvecklas på bästa sätt. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån 

förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga & Wiljas Arbetsplan, 

Verksamhetsplan, Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt 

Årshjul.  
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Lokalt anpassat kvalitetsarbete bedrivs systematiskt och kontinuerligt, vilket innebär att 

arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. 

Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad 

måluppfyllelse i förhållande till förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga & 

Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan samt Plan för att motverka diskriminering och 

kränkande behandling. Varje enhet gör en skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet. Den 

skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet 

leder till en utveckling mot målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för 

alla medarbetare vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska 

genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i 

kvalitetsarbetet. Ledningen, medarbetarna, barn samt vårdnadshavare behöver alla bidra 

med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten. Kvalitetsarbetet ska ständigt vara 

närvarande på alla nivåer: individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och hos 

huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt 

som leder till en ständig utveckling av verksamheten. 

 
För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet 

eller för en grupp av barn genomför förskolechef en barnkonsekvensanalys innan beslut 

fattas som berör förskolans verksamhet.  

 

Avdelningsnivå 
Enligt förskolans läroplan ska kvalitén på verksamheten kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Varje barns lärande och utveckling ska 

följas, dokumenteras och analyseras för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar att 

utvecklas och lära. Det är förskolläraren och arbetslaget som ansvarar för att det 

systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen genomförs. Som arbetsverktyg för detta 

använder de följande dokument: 

• Pedagogiska dokumentationer - För att kunna synlig- och tydliggöra varje barns 

individuella utveckling och lärande ska dokumentationerna belysa barnets och 

barngruppens lärande i processer. De är i sin tur underlag för reflektion över hur 

barnet och barngruppen utmanas till vidare undersökande och lärande. 

• Avdelningens rutiner – beskriver arbetslagets valda arbets- och förhållningssätt för 

lärande omsorg även i vardagens rutinsituationer. Dokumentet revideras 

kontinuerligt och följer barngruppen under förskoletiden. 

• Pedagogisk kartläggning, dokument SKA.1– Kartläggning av barngruppen alternativt 

individens nuläge som utgångspunkt för att välja prioriterade mål för läsåret. 

• Utveckling och utvärdering av den pedagogiska verksamheten, dokument SKA.2 – 

planering och genomförande där vad, hur och varför formuleras kring hur vi ska 

arbeta kommande månad. Mål och fokusområden sätts upp för utbildning och 

undervisning av barngruppen utifrån kartläggning, läroplan och Wåga & Wiljas 



11 

 

arbetsplan. Dessa ligger till grund för undervisningen, vad barnen ska ha möjlighet att 

utveckla förståelse för och lära sig under terminen.  

• Utvärdering av hela läsåret, dokument SKA.3 – sammanställning och utvärdering av 

läsåret som gått. Reflektera och formulera vad pedagogerna sett att barnen utvecklat 

och fått större förståelse för. Vad kan vi se att barnen lärt sig av undervisningen både 

vad gäller kunskaper, erfarenheter, slutsatser, kreativitet, tekniker o s v.  

 

 

 

Avdelningarnas prioriterade 

mål och pedagogiska 

dokumentationer utgör 

underlag för utvecklingssamtal 

och föräldramöte. Det ger 

möjlighet att tillsammans med 

vårdnadshavarna utvärdera och 

utveckla verksamheten. 

Samtalen pedagogerna och 

vårdnadshavarna har kan 

komma att påverka utbildning 

och undervisning för att 

verksamheten på bästa sätt ska 

bidra till barnets lärande och 

utveckling. 

 

 
 
 
BARNETS RÄTTIGHETER TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR 

Wåga & Wilja ser det som barnets rättighet att utveckla förståelse för sin omvärld för att 

vara förberedd för den framtid de ska leva och verka i. Varje barn skall ges samma 

förutsättningar oavsett kultur, etnisk- religions- eller könstillhörighet för att få utveckla sin 

fulla potential som människa. Det är barnets rättighet att omfattas av en barn- och 

kunskapssyn som står på barnets sida. Därför hämtar vi inom Wåga & Wilja inspiration från 

filosofin och förhållningssättet pedagogerna har i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. 

En barn- och kunskapssyn där vi ser på lärande som något som ständigt är i rörelse och 

förändring och som skapas i relation mellan barnet/barnen, materialet, tingen och miljön. 

Med denna syn ses barnet som medkonstruktörer av kultur, kunskap och identitet. 
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DET RIKA BARNET, med kraft och resurser i sig självt. 

Barnet som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är 

ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, det vill säga ett rikt barn. Detta 

barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda eller vara 

ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom 

barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se. 

En vuxen som kan utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med.
  

    Loris Malaguzzi, Reggio Emilia     

                

 

 

Det är barnets rättighet att få utveckla viktiga kompetenser som:  

• Samarbetsförmåga                • Flexibilitet 

• Kommunikativ förmåga  • Kreativitet  

• Reflekterande attityd • Fantasi 

• Aktivt förhållningssätt • Nyfikenhet 

• Initiativförmåga  • Koncentration 

• Ansvarstagande  • Strategier för lärande 

• Empatisk förmåga  • Föreställningsförmåga  

   

Vi tror att barnet med dessa kompetenser kommer att ha gynnsamma förutsättningar och 

vara väl förberedda att möta och leva i en föränderlig omvärld. 

 

Barnet vill skaffa sig egen kunskap tillsammans med andra barn och med vuxna. Vi tror att 

det som driver barnet till kunskap är nyfikenheten och viljan att prova på och försöka själv 

eller i samspel med andra. Får barnet utlopp för sin nyfikenhet och möjlighet att skapa efter 

sin egen förmåga, antar de allt större utmaningar. Barnet märker tidigt i livet vilka människor 

som lyssnar och tar dess tankar på allvar. Gör vi det vågar barnet ha sina egna åsikter och 

tankar, det vågar vara olik och lita på sina egna erfarenheter. Barnets nyfikenhet driver det 

att handla själv. Genom det egna undersökandet och upptäckandet skaffar det sig egna 

kunskaper och erfarenheter som ger en allt större förståelse för hur saker och ting hänger 

samman. Barnet får förståelse för att det finns olika lösningar och att människor tänker olika. 

Vi pedagoger behöver skapa förutsättningar för barnen att bli aktivt lyssnande till varandra. 

Att både bli lyssnad till och berättad för. Därför ska vi på förskolan ha en tillåtande, lustfylld 

och undersökande miljö och en atmosfär som får barnet att våga och vilja. Vi pedagoger ska 

skapa de förutsättningar barnen behöver för att kunna mötas i samarbete. Det vill säga vara 

regissörer i verksamheten genom att planera, erbjuda, utmana, medforska, ge tillbaka, 

fördjupa och följa upp.  
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Spännvidden mellan barns kunskaper i barngruppen är ofta stor. För att utmana och 

använda barnets kunskaper och egenskaper ska pedagogerna ordna aktiviteter och ta vara 

på tillfällen där barnen kan lära av varandra. Vi ska medvetet använda oss av den proximala 

utvecklingszonen, som är det utrymme som ger möjlighet att se, ta in, göra och lära nytt av 

varandra. Barnens samtal med varandra, de frågeställningar och förslag som något barn har 

ger de utmaningar som behövs för att utveckla tankeprocesserna hos andra barn.  

 

Pedagogens ansvar är att ge barnet redskap att möta och förstå den värld de lever i nu och 

den framtid de ska leva och verka i, därför ska vi ge barnet möjlighet:  

• Att utveckla sin inneboende nyfikenhet, fantasi och kreativitet och 

föreställningsförmåga genom att: 

- se barnet som individ som ska få ta tillvara alla sina förmågor 

- se barnen som resurser för varandra 

- inspirera och utmana till att fantisera, drömma och vara kreativ 

 

• Att vara i en verksamhet som ger förutsättningar för att upptäcka, undersöka och 

förundras genom att:  

- låta barnet få möjlighet att reflektera över sitt eget och andras lärande, använda 

pedagogisk dokumentation som metod 

- erbjuda en föränderlig miljö som lockar till upptäckter och utmaningar 

- utmana barnets tankar genom att låta barnet möta sig själv och andra i 

frågeställningar och dilemman 

- se barnet som medkonstruktör av sitt eget lärande 

 

• Att tillsammans med kamrater få utveckla sin självkänsla och 

kommunikationsförmåga i ett demokratiskt förhållningssätt genom att: 

- samtala, lyssna och stödja barnet i sin socialisering/samarbetsförmåga 

- skapa tillfällen för förhandling genom samtal mellan barnen 

- barnet kan välja eller välja bort i olika situationer 

- respektera barnets tankar, känslouttryck och åsikter 

- barnet får påverka så långt det är möjligt 

- barnet får ta eget ansvar  

- barnen är med och tröstar, tar hand om och hjälper varandra 

 

• Att utveckla kunskaper och färdigheter genom lek och lustfyllt lärande genom att:  

- iordningställa miljön efter barnens intressen och behov för att leken ska utvecklas 

- låta barnet få tid och många erfarenheter av att ta ansvar för sig själv genom att 

öva på att klä på sig, ta för sig av maten eller tvätta händerna  

- skapa många olika språksituationer i form av samtal, rim och ramsor, sagor, 

sånger, drama, rytm och skapande i olika former för att kunna kommunicera, 

utveckla och omsätta sina erfarenheter i användbara kunskaper 
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- ta vara på och samtala kring matematik i vardagssituationer som när vi delar 

frukt, tar för oss av köttbullar eller häller upp mjölk i glaset och så vidare. 

- stimulera barnet till att undersöka och få förståelse för naturvetenskapliga och 

tekniska fenomen 

 

Denna syn på barnet kräver pedagoger som: 

• Är nyfikna genom att: 

- vara nyfiken på barnet och dess frågor 

- vilja utvecklas och lära mera 

- förundras och ser möjligheter 

- vågar och vill förändras med samtiden 

 

• Är medvetna och arbetar utifrån: 

- Skollagen 

-  Barnkonventionen 

-  Läroplanen för förskolan 

- Wåga & Wiljas arbetsplan 

- Wåga & Wiljas värden: Subjekt, Skillnad, Ömsesidigt beroende, Lärande som 

förändring 

 

• Är medforskande genom att: 

- se ur barnets perspektiv 

- tolka och fundera på hur barnet tänker, utan att tro att tolkningen man gör är 

den enda sanningen 

- stödja barnet i dess lärande och erövrande av omvärlden genom att erbjuda nya 

utmaningar och frågeställningar 

-  ställa öppna frågor till barnen, frågor utan givna svar 

- arbeta projekterande 

 

• Har en medveten människosyn genom att: 

- regelbundet fundera kring sina värderingar  

- göra egna ställningstaganden och motivera dem 

- vara öppen för andras ställningstaganden  

- våga ändra sig likväl som att våga bjuda motstånd 

- ha mod att stå på barnets sida 

- ha insikt om att hon är med och bygger framtiden 

- visa intresse för och följa samhällsdebatten med ifrågasättande hållning 

 

• Har ett förhållningssätt som präglas av att: 

- vara lyhörd, ärligt nyfiken och engagerad 

- ge barnet värme och generositet utan att ställa villkor 
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- möta barnet med respekt, empati och omsorg 

- möta barnet i förhandling och dialog 

 

• Har självkännedom genom att: 

- våga lära av och använda sina arbetskamrater som "speglar och bollplank" 

- ha insikt om sin egen roll som pedagog och hur den påverkar barnet 

 

• Har gedigen kunskap om barn genom att: 

- läsa facklitteratur, ta del av andras teorier 

- ta emot handledning 

-  lära sig mer genom regelbunden dokumentation och reflektion 

- ta ansvar för eget behov av fortbildning 

 

 

 

PEDAGOGERS ANSVAR OCH DELAKTIGHET 

Det är pedagogernas rättighet att få arbeta på en förskola där vår grundinställning är att vi 

hela tiden strävar efter att vara en lärande organisation som stimulerar pedagoger till 

lärande och kompetensutveckling. Det är var och ens ansvar och möjlighet att ta aktiv del i 

det gemensamma, att vara med och skapa kollektiva erfarenheter, som blir en resurs för 

hela organisationen.  

 

En organisation där: 

• du som pedagog ska ges möjlighet att växa, där det är du själv som sätter gränser för 

hur långt du vill gå i din egen utveckling 

• delaktighet är en rättighet men också ett eget ansvar som förutsättning för ett aktivt 

deltagande i förändringsprocesser och utvecklingsarbete 

• medinflytande är en naturlig del i arbetet och kommunikationen/dialogen präglas av 

tydlighet, öppenhet och ömsesidig respekt 

• varje medarbetare är viktig för att vi tillsammans ska nå våra mål och det är när vi 

kan ta tillvara på varandras olikheter som vi har möjlighet att nå längst 

• vi eftersträvar tydlighet och struktur vad gäller uppdrag, roller och stöd 

 

En rättighet för pedagoger är också att få möjlighet att utvecklas i nära dialog med sina 

kollegor. För att nå öppenhet och kunskapsutbyte skall vi sträva mot ökad generositet oss 

emellan där vi lyfter fram varandra och varandras goda exempel.  

 

Därför har vi: 

• pedagogiska samtalsforum på våra förskolor 

• mötesforum mellan förskolorna 

• mentorskap pedagoger emellan 
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• introduktion och utbildning för nyanställda pedagoger  

• utvecklingstid för dokumentation- och reflektion 

• möjlighet att arbeta med och utveckla sina egna förmågor 

• handledning 

• kurser i pedagogisk dokumentation, projekterande och ateljekultur 

 

För att alla pedagoger och vikarier skall bli insatta i vår praktik och metodik bär alla ett 

enskilt och gemensamt ansvar att beskriva och tydliggöra förskolans verksamhet och kultur. 

Alla pedagoger ska ha kännedom och tillgång till viktiga dokument som t ex läroplan för 

förskolan, verksamhetsplan, arbetsplan, rutin- och policydokument med flera.  

 

 

 

FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR 

Grunden för en bra relation mellan familjerna och förskolan läggs under inskolningen. 

Ansvaret för relationen vilar på pedagogerna. Under inskolningen ska vi introducera 

föräldrarna till vår verksamhet och tydligt beskriva förskolans roll och våra mål. Det är en 

förutsättning för att vårdnadshavarna ska kunna vara med och utvärdera verksamheten. 

Wåga & Wilja ska verka för att familjerna ska se förskolan som en mötesplats. Hos oss ska 

familjen få möta andra familjer och oss pedagoger, för att dela erfarenheter och berika 

varandra med olika tankar och frågor. 

 

Ansvaret vilar på varje arbetslag att i öppenhet och ömsesidighet skapa en god kultur och 

atmosfär på avdelningen. Vi uppmuntrar föräldrar att vara en del av sitt barns sammanhang. 

Vi har förväntan på att vårdnadshavarna deltar aktivt i utvecklingssamtal och på 

föräldramöten för att på så vis få en god förståelse för barnet och barngruppens utveckling 

och lärande. 

 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalen ska syfta framåt, fokus ska vara på barnets lärande i relation till 

kamrater, miljö och material utifrån de förutsättningar barnet fått. Underlag och 

utgångspunkt i utvecklingssamtalet ska vara dokumenterat material utifrån barnet. Det är 

barnets lärande som ska följas upp och verksamheten som ska utvecklas och utvärderas. 

Samtalet är ett ömsesidigt utbyte mellan 2-3 parter, vårdnadshavare, pedagogen och 

eventuellt barnet. Det är den avdelningsansvariga pedagogen som i dialog med 

förskolechefen avgör vilka i arbetslaget som håller i utvecklingssamtalen. Från tre års ålder 

är barnet med under en del av samtalet. Femåringars vårdnadshavare inbjuds även till ett 

avslutningssamtal i maj/juni. De kan också ske i liten grupp där några barn och deras 

vårdnadshavare samt avdelningspedagog möts för dialog och reflektion kring den ”gångna” 

förskoletiden.  Som stöd för pedagogens planering, genomförande, utvärdering samt 

uppföljning av utvecklingssamtalen finns gemensamt arbetsverktyg, SKA 4. 
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Föräldramöte  

Föräldramöte bjuder vi in till för att synliggöra och diskutera barngruppens lärande och 

utveckling i grupp. Innehållet ska variera genom barnets år på förskolan. Vid föräldramötet 

ska pedagogerna presentera och beskriva vad barngruppen är upptagna av att undersöka 

och försöka förstå och lära just nu, vad barngruppen och pedagogerna projekterar kring. Det 

ger föräldrarna möjlighet till insyn, delaktighet och möjlighet att påverka. Föräldrarna ska 

också ges möjlighet att komma med önskemål om innehåll och diskussionsfrågor inför 

mötet. Under föräldramöten, allt efter behov, ska även diskussioner utifrån föräldrars egna 

frågor ges utrymme.  

 

Det är vårdnadshavares och familjers rättighet att få bli medskapande i förskolan genom 

delaktighet och inflytande i: 

• Välkomnande och introduktion till förskolan  

• Inskolningssamtal med syfte att lära känna barnet och familjen  

• Uppföljningssamtal en tid efter inskolningsperioden 

• Familjeträffar som t ex drop-in-fika, pick-nick o s v. 

• Sommaruppgift har till syfte att länka samman våren med hösten och hemmet med 

förskolan. Uppgiften som barnen får med sig ska utgå från något barngruppen 

undersökt och visat intresse för och som barnen och familjerna under sommaren kan 

samla med sig saker eller ta med sig digitalt material utifrån. Det material som 

barnen tillsammans har med sig tillbaka på förskolan blir utgångspunkt och 

lärmaterial att fortsätta undersökandet med. På så vis kan sommaruppgiften bli 

starten på gruppens projekterande. 

• Arbetskvällar familjer, barn och pedagoger hjälps åt att underhålla och utveckla 

förskolans miljöer 

• Föräldraråd består av representanter från förskolans barngrupper. Föräldrarådet är 

ett diskussions- och informationsforum för att lyfta viktiga, gemensamma och 

aktuella frågor för verksamheten.  

 

Det är vårdnadshavares och familjers möjlighet att ta del av barnets dagar på förskolan. Hur 

barnet undersöker, lär och utvecklar kunskaper enskilt och tillsammans med andra. Vad 

barngruppen som barnet är en del av är intresserade av och arbetar med och projekterar 

kring just nu. Det ska de ha möjlighet att göra genom: 

• Pedagogiska dokumentationer på avdelningarnas väggar och i portfolio  

• Daglig dialog vid lämning och hämtning  

• Blogg syfte är att ge familjerna flera och rika bilder av förskolans verksamhet och 

barngruppens intressen, undersökande och lärande genom projekterande. 

Blogginläggen ska variera över tid och har möjlighet att rymma inblickar i förskolans 

arbete med jämställdhet, diskriminering, kränkande behandling och interkulturalitet. 

• Sociala medier ger möjlighet att synliggöra barns undersökande och upptäckter 

genom att göra barnens röster hörda i samhället i en vidare bemärkelse. Visa på att 
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även unga människor arbetar med stora och viktiga frågeställningar. Det ger oss 

också som förskola möjlighet att marknadsföra vår verksamhet för att rekrytera nya 

familjer och medarbetare. 

• Barn visar och berättarmöten tillfällen då barnen ges möjlighet att visa och berätta 

för sina familjer vad de projekterar kring. 

• Förskolans Dag tillfälle för fest samt utställning och presentation av terminens 

projekterande 

• Utvärdering av den pedagogiska verksamheten och arbetet för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling som frågeställningar vid föräldramöten. 

 

Wåga & Wiljas förskolor ska alltid vara ”öppna” för föräldrar som vill engagera sig eller aktivt 

delta i vår verksamhet. 

 

 

 

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN 

Avdelningarnas miljöer ska möta det kompetenta barnet. Vi ska erbjuda en miljö där barnen 

kan vara självständiga, där de får utforska, upptäcka och uppleva koncentration. Miljön ska 

vara inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik. För att uppnå detta krävs en 

ständigt pågående reflektion och dialog kring miljön, att den är föränderlig i takt med 

barnens utveckling och lärande. Vi ska erbjuda barnen en miljö och material/läromedel 

utifrån barngruppens ålder och intressen för att ge dem förutsättningar för lärande. Det är 

pedagogens ansvar att kontinuerligt fundera kring vilka tillägg vi kan göra för att tillgodose 

och utmana barnen i deras utveckling. Miljön såväl inne som ute ska vara estetisk och sinnlig 

för att locka fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten hos barnet.  Det ska finnas tillgång 

till möten med musik, färg, form, konst, IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt 

litteratur för att ge barnen tillgång till hundra och åter hundra språk. Barnen på Wåga & 

Wiljas förskolor ska ha möjlighet att få ta intryck av sin omvärld och genom olika 

språk/material ha möjlighet att göra sina egna uttryck, erfarenheter och utveckla 

färdigheter. 

 

Utgångspunkten för miljöns utformning ska alltid vara den egna barngruppen. Vi ska 

observera hur barngruppen använder sig av miljön för att också kunna se till att den är 

anpassad efter varje enskilt barn. Vi ska titta på var de befinner sig, just nu, i sitt lärande och 

hur vi kan ändra i miljön för att främja och utmana det. Vi har tagit ställning för att vissa 

hörnor/platser och material/läromedel ska finnas på avdelningarna och i förskolornas 

utemiljöer. 

• aktivitetsplatser för måleri, rita- klippa- klistra, lera och konstruktion.   

• tillgång till att undersöka och leka med vatten och sand.  

• möjlighet att använda och utmana sin kropp i fysiska aktiviteter. 
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• material och aktiviteter för att leka och utforska med språket, tänka matematiskt 

samt få uppleva naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar.  

• platser och aktiviteter där man kan lyssna till eller skapa musik, dansa och förvandla 

sig till någon annan.  

• utveckla vårt och barnens användande och tillgång till modern digital teknik för att 

arbeta med pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt. 

 

Vi ska skapa en miljö med demokratisk atmosfär där barnet känner samhörighet och glädje 

av samarbete. Barnen ska ges möjlighet till platser där de kan vara i aktivitet enskilt eller i 

sampel med andra. En miljö inne så väl som ute där det är tydligt vad man kan göra i olika 

hörnor och platser. En miljö som uppmuntrar och stimulerar barnen att välja vad de vill göra 

samt spontant dela sig i mindre grupper.  

 

Det är viktigt att vi skapar en miljö med möjligheter och variation. Som komplement till 

traditionella material/läromedel ska vi tillföra olika typer av gränsöverskridande material 

som ger barnen själva möjlighet att fantisera, dekorera, smycka och besjäla. Med en tydlig 

miljö får barnen frihet att själva bestämma och påverka vad de vill göra. Varje dag ska 

pedagogerna tillsammans med barnen se till att miljön är iordningsställd och ser lockande ut 

till nästa dag, så att avdelningen är inbjudande och välkomnande. Att observera vad barnen 

är upptagna och intresserade av ger pedagogen möjlighet att överraska dem med något nytt 

och spännande genom att göra uppdukningar som kan inspirera barnen när de kommer till 

förskolan på morgonen eller vaknar upp från vilan. 

 

Vi strävar efter att varje barn, genom förskoletiden, ska få ett växande intresse och ansvar 

för hållbar utveckling. Genom att ta hand om miljön och material inne, såväl som ute och 

genom att återanvända och källsortera det material som finns på avdelningen ger vi barnet 

möjlighet till att utveckla engagemang för miljö och hållbarhetsfrågor. 

 

Miljön på förskolan är en lekplats, mötesplats och arbetsplats för barn, föräldrar och 

pedagoger. Pedagogerna ska visa barnet och sig själva respekt och hänsyn genom att 

erbjuda en väl fungerande miljö och förbereda material inför barnens undervisning. 

Pedagogernas förhållningssätt är viktigt för att barnen ska ha möjlighet att vara självständiga 

och kompetenta i miljön så att miljön har möjlighet att bli ”den tredje pedagogen”.  

 

För att uppnå detta krävs att pedagogen är: 

• Introduktör, hjälper/visar barnet i miljön och vilket material/läromedel som finns att 

tillgå. 

• Observatör, iakttar hur varje barn samspelar med miljö, material och andra barn. Låter 

observationerna få bli utgångspunkt i hur pedagogen utmanar barnen.   

• Inspiratör, locka barnet att vidga sina vyer. Stötta barnets nyfikenhet och lust så att det 

kan utmanas och utvecklas i sin kreativitet. 
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• Utmanare, sätta igång och erbjuda barnen meningsfulla och utmanande aktiviteter. 

• Beskyddare/trygghetsskapare, se till att barnet inte blir stört i sin lek/aktivitet och att 

det får tillgång till ytor och material/läromedel. 

• Samordnare/regissör, hjälper barnen att ordna sig i lagom stora grupper och använda 

hela avdelningen och förskolegården genom att sprida ut sig. 

• Materialanskaffare, ta ansvar för att det finns ett rikt material tillgängligt som är 

spännande och utmanande. Utveckla, anpassa och göra tillägg för att inspirera barnen. 

• Förebild, iordningställandet av miljön bör ingå som en del i vardagen, barnet ska kunna 

sortera tillbaka materialet.  

• Informatör, kunna förmedla till föräldrarna att miljön har stor betydelse för barnet. 

Miljön, materialet och barngruppen är mycket viktig när det gäller barnets utveckling 

och lärande. 

 

 

 

PEDAGOGISK DOKUMENTATION 

I vårt arbete med barnen ska pedagogisk dokumentation som arbets- och förhållningssätt 

vara utgångspunkt. Genom den synliggör vi barnets tankar, funderingar och barnets väg till 

kunskap, den lärande processen. Arbetsmetoden kräver att pedagogen reflekterar över sig 

själv och sitt eget förhållningssätt till barnet. Det är ett förhållningssätt där de vuxnas frågor 

och lyssnande bygger på en genuin nyfikenhet på hur barnet tänker. Pedagogen lyssnar 

uppmärksamt, sammanfattar och bekräftar de tankar och frågor barnet har. Pedagogerna 
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ska skapa förutsättningar för att barnet ska kunna genomföra sina idéer och göra nya 

upptäckter samt delge och ta del av kamraternas. Vi ska ge barnet nya erfarenheter och nya 

intryck för att det ska utvecklas. Barnet ska ges tid och utrymme för sitt utforskande. De ska 

få upprepade och variationsrika tillfällen att undersöka olika uttrycksformer, begrepp, 

fenomen och material så att deras erfarenheter kan utvecklas till användbara kunskaper. Vi 

ska ge barnet möjligheter till många uttryckssätt där barnet får använda alla sina sinnen, ”ett 

barn har hundra språk”. 

 

Pedagogisk dokumentation är ett arbets- och förhållningssätt där pedagogerna är 

medforskande genom att observera, dokumentera, reflektera och låter det inspirera och 

utvecklas till nya frågor och utmaningar för barnen. Arbetet pågår i samspel med 

barngruppen där barnen är med och reflekterar kring sina läroprocesser och på så sätt ges 

förutsättningar för att utvecklas, göra erfarenheter och dra slutsatser – att lära. Lärandet hos 

barnet pågår hela tiden och det handlar om att lyfta fram, uppmärksamma och 

märkvärdiggöra det lilla eller det enkla i allt det som barnet tar sig för och erövrar. Att låta 

barnen få tid och förutsättningar att erövra fler kunskaper både i förståelse av omvärlden 

men även i färdigheter som att klä på sig eller tvätta händerna.  

 

Barnet ska ha en självklar del i att dokumentera sina aktiviteter, tankar och frågor genom 

”hundra språk” det vill säga olika uttryckssätt. Genom att rita, måla, uttrycka sig i lera eller 

konstruktion men också undersöka, pröva sina tankar genom modern digital teknik, IKT 

(informations- och kommunikationsverktyg). Pedagogen ska reflektera tillsammans med 

barnen, titta på bilder, filmer, alster och dokumentationer för att återknyta till tidigare 

erfarenheter och händelser. Dokumenterat material och samtal ska vara en bärande del av 

vardagen genom samlingar, mindre grupper och aktiviteter. På så sätt får barnet syn på och 

blir delaktig i sitt eget lärande och kan utgå från det i sitt fortsatta utforskande. 

Observationer och dokumentationer blir pedagogiska först när barn och pedagog 

tillsammans med andra tolkat, reflekterat kring och försökt förstå vad barnet gjort eller 

tänkt.  

 

Syfte med den pedagogiska dokumentationen: 

• Synliggöra barnens läroprocesser i aktiviteter, material/läromedel och i relation till 

kamrater 

• Synliggöra reflektioner och val pedagogen gör 

• Synliggöra och tydliggöra barnets läroprocess för barnet själv, andra barn, barnets 

föräldrar och pedagoger  

• Synliggöra hur barnet kommunicerar och samspelar med material/läromedel och 

andra barn 

• Stärka barnet samt ge det självtillit och självbild 

• Underlag för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet 
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Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen: 

• En väl fungerande organisation både på avdelnings- och förskolenivå 

• Ta vara på och använda tiden väl 

• Reflektera och förundras tillsammans med barn, föräldrar och andra pedagoger 

 

Pedagogisk dokumentation, Tyra och GDPR 

Pedagogisk dokumentation syftar alltid till att skapa förutsättningar för barns lärande och 

utveckling genom kommunikation på olika sätt. Genom de bilder, filmer och dokumenterat 

material vi sätter upp på avdelningens väggar, använder tillsammans med barnen i samlingar 

och arbetsgrupper eller lägger upp i kommunikationsappen Tyra synlig- och tydliggör vi 

barns lärande. Det är dock aldrig produkten, det vill säga själva bilden eller dokumentationen 

som är huvudsyftet utan det är alltid processen som är viktig. Vad barnen upptäcker, ställer 

sig för frågor eller dilemman de stöter på. Och hur de provar, utmanas eller tänker vidare. 

Det är där lärandet uppstår, erfarenheter görs och slutsatser kan dras. 

 

Dokumenterat material på avdelningarnas väggar 

Avdelningens väggar och miljö är en viktig plats för att följa barngruppens lärande och 

utveckling i processer. Här har arbetslaget möjlighet att låta rummet få vara med och berätta 

samt inspirera barnen till fler frågor och vidare utmaningar. Att sätta upp bilder och barnens 

alster skapar känsla och intresse hos barnen för den valda fråga eller ämne som gruppen 

projekterar kring. Att lyfta fram och synliggöra barnens tankar och frågor gör att både barn 

och pedagoger fortsätter att processa och fördjupa sig. Avdelningens väggar kan på så sätt 

bli gruppens anslagstavlor och mindmaps. 

 

GDPR 

Vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke till att deras barn får förekomma med ansiktet på 

bild i förskolans lokaler. När det skriftliga samtyckets getts kan vi arbeta med pedagogisk 

dokumentation så som vi gör. Det skriftliga samtycket ges i samband med att barnet börjar 

på förskolan. 

 

Att tänka på 

• Låt väggarna på avdelningen berätta om vad ni och barngruppen är upptagna av. Sätt 

upp barnens alster, deras tankar/frågor och dokumenterat material på väggarna så 

att ni alla har möjlighet att se och tänka om det ofta. 

• Barnen får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort för att 

synliggöra hur barngruppen tillsammans bidragit till lärandeprocessen. 

• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring individuella barns lärande och 

utveckling får inte förekomma på väggdokumentationen. 

• Det dokumenterade materialet blir pedagogisk dokumentation först när vi pedagoger 

och barnen använder det. Återvänder till och reflekterar tillsammans utifrån bilder, 

minnen och tankar och låter det få påverka det vi gör och tänker framåt. 

• Det dokumenterade materialet ni har på väggarna släng aldrig det! När ni tar ner det, 

samla det i pärmar som kan följa barngruppen genom förskoletiden. Det blir 
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projektpärmar som barnen själva kan bläddra i för att återvända till det som de gjort, 

tänkt och varit en del av tidigare. 

 

Portfolio i Tyra 

Varje barn har en portfolio som är personlig. I den samlas dokumenterat material som det 

enskilda barnet ingår i.  Materialet ska synliggöra barnets lärande och utveckling tillsammans 

med andra kamrater och olika material/frågeställningar/utmaningar. Det material som 

samlas i portfolion ska vara underlag för utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare.   

 

GDPR 

Wåga & Wilja har valt appen Tyra för att den är GDPR-säker. När vårdnadshavarna godkänt 

barnets medverkan får dokumenterat material; bilder, text och film av barnet förekomma. 

De dokumentationer som läggs i barnens portfolio taggas med barnens namn i och med att 

det läggs där. Det gör att skulle någon vårdnadshavare dra tillbaka sitt barns medverkande 

kan dokumentationernas spåras i efterhand. När dokumentation spåras och därefter raderas 

försvinner den från alla taggade barns portfolio.  

 

Att tänka på 

• Säkerställ att ni taggar dokumentationerna med barnens namn. 

• I era reflektioner kring barns lärande synliggör och lyft alltid det positiva i barnens 

interagerande. Hur de hjälper, visar och inspirerar varandra. 

• Andra barn får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort, i 

portfolion för att synliggöra hur de i mötet bidragit till lärandeprocessen. 

• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring andra barns lärande och utveckling får 

inte förekomma i portfolio. 

 

Vårdnadshavare som väljer att inte ansluta sig till Tyra. 

• De aktuella får enbart förekomma i Tyra när det gäller närvaro och kontaktuppgifter 

samt viktig information om allergier. 

• Barnet får inte förekomma i blogg eller ha en portfolio i Tyra. 

• Barnets lärarande och utveckling dokumenteras i pappersformat och utskrifterna 

sätts in i en pärm som skall förvaras inlåst          

 

Bloggen i Tyra 

Genom bloggen i appen Tyra har avdelningen möjlighet att lägga upp och synliggöra 

barngruppens gemensamma lärande i processer och projekterande. Här kan 

vårdnadshavarna följa barngruppen genom veckans olika aktiviteter och händelser allt 

beroende på vad arbetslaget väljer att lägga ut. Vi bör dock alltid ha en medveten tanke om 

vad vi lägger upp och hur många blogginlägg vi gör per vecka.  

 

GDPR 

Har vårdnadshavarna godkänt barnets medverkan i Tyra får det förekomma genom bild, film 

och text i bloggen. 
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Att tänka på 

• Det är vad barnen tittar på, säger och gör som är viktigt att synliggöra mer än att 

kunna identifiera vilka barn som syns på bilden. 

• Lyft gärna fram barnens röster, vad de sätter ord på och vilka frågor de har. Det är 

dock aldrig viktigt vem det är som säger vad. Utelämna därför barnens namn i 

bloggen. 

• Barnens ansikten får förekomma på bild när vårdnadshavarna godkänt barnets 

medverkan i Tyra. Vi ska dock alltid ha ett syfte och medvetenhet med varför vi väljer 

de bilder vi lägger ut. 

• Ha alltid ett syfte med vad ni i arbetslaget väljer att lägga ut. Synliggöra 

projekterandet, lärande och utveckling, visa hur ni arbetar med samlingar, i matsalen 

o s v. Berätta om särskilda händelser, utflykter eller traditioner. 

• Vid gruppaktiviteter/bilder som vid t. ex Midsommar och Lucia taggar vi inte synliga 

barn på bilderna utan låter endast dessa bilder vara synliga i bloggen. Då riskerar vi 

inte att vi missar något barn eller att VH skriver ut dessa bilder. Självklart ska vi alltid 

vara noga med att barn som inte får synas inte går att identifiera på dessa bilder! 

 

 

 

PROJEKTERANDE ARBETSSÄTT 

Projekterande arbetssätt ska vara grunden för den pedagogiska dokumentationen och syftar 

till att integrera och skapa växelverkan mellan verksamhetens alla delar och de ”100 

språken”. Det är barnets undersökande, frågor och hypoteser som ska vara i fokus. 

Projektets ämne och frågor ska utgå från de tankar, antaganden och diskussioner barnen har 

i sitt vardagsliv. Inför projektets uppstartande är det viktigt att vi pedagoger skapar en 

relation till ämnet genom att samla kunskap och material så som dikter, teorier, sagor, 

bilder, musik och verktyg som kan utmana, inspirera och underlätta barnens utforskande.  

Detta för att vi ska få uppslag som gör det möjligt att ställa frågor och utmana barnet. Viktiga 

är också de observationer, upptäckter och antaganden vi och barnen gör utanför 

huvudprojektet. Dessa ska vi samla på, för de kan komma att vitalisera det nuvarande 

projektet eller ligga till grund för kommande projekt. Genom att ha ett vidgat seende på 

barnens olika strategier, egenskaper och förmågor får vi syn på spännvidden i barnens 

kunskaper och erfarenheter i och utanför projektet. Kunskapen detta ger oss om varje barn 

ska ligga till grund för hur vi delar in barnen i dynamiska projektgrupper. Inom det 

projektområde vi väljer, ska vi utifrån barnens intressen och frågeställningar välja spår för att 

fokusera och avgränsa. Vi ska fördjupa genom att smalna av, stanna upp och borra djupare 

utifrån barnens tankar och frågor. Ge barnen förutsättningar och möjlighet att tänka vidare 

utifrån det de redan kan och har erfarenhet av.  
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Ett projekterande i barngruppen byggs som en kultur genom barngruppens tid på förskolan. 

För de yngsta barnen handlar projekterandet om att möta sig själv och andra. Det är fokus 

på barnens möten med varandra, miljön och de olika materialen/läromedlen. Med stigande 

ålder så utvecklas och fördjupas barnens intressen och frågor, de intryck barnen får ges 

möjlighet att komma till uttryck och förstås genom hundraspråklighet. Det projekterande 

arbetssättet ska ge barnen förutsättningar att utveckla lärandestrategier. Barnet ska få 

erfara glädjen och styrkan det ger att lära nytt och mera såväl faktakunskaper som 

färdigheter och tekniker. Lärande sker i samspel med andra och i samspel med 

material/läromedel. Därför ska projekterande arbetssätt också ge varje barn erfarenhet av 

att gruppens lärande och kunskap utvecklar och inspirerar mig som individ. För att barnet 

ska kunna utveckla hållfasta kunskaper ska barnet ges möjlighet att prova och göra samma 

sak många gånger. Det är i upprepning och variation som utveckling och lärande sker.  

 

Många projekt startar eller vitaliseras genom en sommaruppgift som barnen får. Den utgår 

från något barnen visat intresse för och undersökt läsåret innan och som kan bli en 

intressant start på kommande termin. Sommaruppgiften syftar till att länka samman 

vårterminen med höstterminen och hemmet med förskolan. När barnet kommer tillbaka till 
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förskolan är det material barnet har med sig utgångspunkt för det att berätta och visa vilka 

minnen och erfarenheter det har med sig. Pedagogerna ska ge barnen förutsättningar att 

kommunicera sina upplevelser, intryck och frågor på flera olika sätt och genom det kan 

barnens utforskande och intressen växa fram i ett projekterande.  

 

Projekterande arbetssätt rymmer även förskolans arbete mot diskriminering, kränkande 

behandling, normkritik och interkulturellt perspektiv. Det är pedagogernas ansvar att lyfta 

fram olikheter som det som berikar och ger andra perspektiv. Att varje barn har rätt att 

respekteras och sätta ord på sina tankar och frågor. Låta barnen få erfara att andra sätt att 

tänka och utöva kultur eller traditioner kan berika och utveckla deras egna.  

 

Inom varje projekt är pedagogernas summering och utvärdering viktig som förutsättning för 

barnens utveckling och lärande. Det är viktigt att pedagogerna formulerar 

ställningstaganden, utifrån målen i läroplanen, för vad de vill att barnen ska ha möjlighet att 

erövra och lära genom projektet. Det är viktigt att sedan utvärdera för att få fatt i vad 

barnen har fått större förståelse och kunskap kring. 

 

Syfte med projekterande arbetssätt: 

• Väcka nyfikenhet, skapa lust och glädje för utveckling och lärande hos barnet 

• Pedagogerna lär mer om hur barnet tänker och lär enskilt och i grupp 

• Barnet får en relation till och utvecklar kunskaper kring ämnet, materialen och 

tekniker 

• Ge barnet tillgång till sina egna och kamraternas frågor och hypoteser 

• Ge barnet möjlighet att undersöka sina tankar och frågor genom 

gestaltande/visualiserande och fantiserande i olika uttryckssätt/språk   

• Utmana barnen till utveckling, att göra erfarenheter och dra slutsatser  

• Öva sig i förhandling, mötas i olikhet för att se skillnader som en tillgång 

• Synliggöra barnets och barnens olikheter och kompetenser 

• Låta barnen få erfara demokratiska värderingar i praktiken 

• Stimulera barnet till att utveckla språket, tänka matematiskt och undersöka 

naturvetenskap och teknik 

• Stimulera barnet till att erövra olika strategier och verktyg för lärande så väl 

traditionella material som digital teknik. 

• Göra familjerna medskapande i barnets lärande 
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PEDAGOGISKA ÅRET  

Pedagogiska året är till för att skapa struktur och organisation i arbetet med barnen. Att 

kartlägga, planera, genomföra, dokumentera, reflektera, sammanställa och utvärdera. Det 

pedagogiska året har ingen början och inget slut. Det blir som en positiv utvecklingsspiral 

framåt.  

 

 

 

DIGITALT LÄRANDE 
Inom Wåga & Wilja förskolor ger vi barn förutsättningar för att utveckla digital kompetens 
genom att använda digitala verktyg som en del av vår 100språklighet. Genom digitala 
verktyg ska barnen få intryck och kunskaper men också kunna göra uttryck, bli 
producenter. Vår ambition är inte att öka barnens skärmtid utan vi har ett medvetet syfte 
som berikar den undervisning vi bedriver. Undervisningen av digitala verktyg handlar både 
om barnens lärande av själva verktyget eller programmet och genom det. När 
barnen tex fotar eller förstorar insekten de hittat finns möjligheten att lära både om det 
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digitala verktyget och om insekten. Pedagogens förhållnings- och arbetssätt vid barnens 
användande av digitala verktyg ska vara medforskande och undersökande med fokus på 
digitala verktyg och program som flera barn kan använda samtidigt. Nivån och 
utgångspunkten för användandet av digitala verktyg ska anpassas utifrån barnens intressen 
och kunskapsnivå.  
  
På Wåga & Wiljas förskolor ska varje barn under sina fem år på förskolan få möjlighet att 
utveckla digital kompetens inom:  
  

• Utforska med digitala verktyg Med hjälp av digitala mikroskop som ”usb-ägg” eller 
”wifi-puck” undersöker och tittar barnen närmare på olika föremål.   

• Uppleva med digitala verktyg Genom att projicera olika miljöer och bilder på 
väggar/skärmar/i kuber med hjälp av projektorer skapar vi olika scener där barnen 
kan få uppleva olika miljöer och atmosfärer. Vi lyssnar till sagor, ljud och 
musik. Vi kan även låta barnen lyssna till kända sagor och sånger på olika språk, med 
fördel de språk som förekommer som modersmål i barngruppen.   

• Berätta med digitala verktyg Med hjälp av Qrkoder kan barnen visa och berätta 
genom att spela in ljud, sagor, sång och musik samt rörelse. Vi producerar filmer med 
hjälp av digitala verktyg så som mobiltelefoner/lärplattor. Genom olika program 
kan barnen sedan redigera och korrigera det som filmats. Barnen ska vara en självklar 
del i de blogginlägg och portfolio som dokumenteras och kommuniceras 
genom kommunikationsappen Tyra.  

• Ställa sig frågor om digitala verktyg I barnens arbete med och genom digitala verktyg 
ska de ha möjlighet att ställa sig frågor och få utforska dem tillsammans. Vi ska föra 
enklare samtal med barnen om ”hur det går till” tex i lärplattan när bilden eller 
filmen förändras. Och vi ska visa på vad enkel programmering kan vara genom att t 
ex styra varandra med tecken genom enkla banor, lägga mönster i 
upprepning eller att programmera genom digitala verktyg.  

• Vara källkritisk vid digitala verktyg Med hjälp av filmatisering 
med tex. Green Screen förflyttar vi oss i fantasin till olika platser som tex olika länder, 
rymden, havet där barnen kan få utforska de olika miljöerna och den digitala 
världen. Vi jobbar med kritiskt tänkande och källkritik för att visa barnen att de inte 
kan tro på allt de ser på bilder, filmer och internet. Genom att låta barn och 
pedagoger experimentera och manipulera med sina egna bilder/filmer kan vi väcka 
frågor för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik.   

• Bli medveten om sina rättigheter Att bli en medveten användare av internet, sociala 
medier och digitala verktyg handlar också om att förstå vidden av och ansvaret med 
det. Genom att sätta ord på och föra enkla samtal med barnen vill vi att de ska börja 
förstå ansvaret och veta om vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med att 
producera och publicera bild och film.  

• Undvika digital stress Att ett allt för frekvent sittande framför digitala skärmar har 
negativ inverkan på människans mående vet forskningen idag. Genom att tidigt låta 
barnen få ett medvetet förhållningssätt till sitt användande av digitala verktyg tror vi 
hjälper dem att undvika digital stress på sikt.  
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STÄRKA BARNET I SITT MODERSMÅL 
Wåga & Wilja förskolors strävan är att erbjuda en förskoleutbildning med god språklig och 
kulturell miljö för alla barn. Barn som talar fler språk än svenska har rätt att möta både 
svenska och sitt modersmål i förskolan så att de utvecklas till individer med mångkulturell 
identitet. Wåga & Wilja uppmuntrar alla familjer med fler språk än svenska att aktivt 
använda sitt språk när de kommunicerar med barnet på förskolan eftersom forskning visar 
på att man som förälder ska tala det språk med sitt barn som man har närmast sig själv.  
  
För att stödja flerspråkiga barn ska pedagogerna:  

• Ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare och 
pedagoger.  

• Se flerspråkighet och mångfald som en tillgång och att olikheter berikar.  

• Vid inskolningssamtalet får alla familjer frågan om vilket/vilka språk som talas i 
familjen och om de har särskilda kulturella seder/traditioner som de vill/kan dela 
med sig av till förskolan.  

• Informera vårdnadshavarna om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla 
barnets modersmål samt fördelarna med flerspråkighet,  

• Uppmuntra vårdnadshavarna att aktivt använda sitt språk när de kommunicerar med 
barnet på förskolan.  

• Vid behov använda tolk för att underlätta kommunikationen.  

• Flerspråkiga pedagoger uppmuntras att använda och synliggöra sina flerspråkiga och 
kulturella kompetenser. Att kommunicera sitt modersmål med barnen som talar 
samma språk och dela med sig av sin kulturs seder och traditioner.  

• I samtal med barnets vårdnadshavare planera och följa upp hur barnet får stöd i sin 
språkutveckling i alla sina språk.  

  
Modersmålsstödjande insatser i den dagliga undervisningen  

• Pedagogerna ska lära sig enstaka ord och fraser på barnets modersmål  

• Flerspråkiga pedagoger talar sitt/sina språk med barn som talar samma språk  

• Låt de språk och kulturer som finns representerade i barngruppen finnas synliga 
genom alfabet, böcker, bilder, kartor, föremål och material  

• Spela musik, dansa och sjunga sånger från olika länder och på olika språk   

• Samtala med barnen om olika länder, språk och kulturer  

• Låt barnen lyssna på sagor, ramsor och dikter på olika språk  

• Använd barnens familjer som resurser  
  
 
Vad kan Wåga & Wilja förskolor göra för att utvecklas  

• Fortsätta att hålla oss uppdaterade på ny forskning och litteratur kring 
flerspråkighetsutveckling och svenska som andraspråk.  

• Fördjupa oss i Skolverkets stödmaterial på www.skolverket.se  

• Samarbeta med biblioteket.  

• Fortsätta att utveckla vårt förhållnings- och arbetssätt för att främja att barn, 
vårdnadshavare och pedagoger ser kulturell mångfald som en tillgång och att 
olikheter berikar.  

 

http://www.skolverket.se/
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ARBETE FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
Wåga & Wiljas förskolor ska vara mötesplatser för dialog och samtal kring ämnen som 
jämställdhet, demokrati, delaktighet och förskolans roll i samhället. Wåga & Wilja ska vara 
en demokratisk organisation där alla barn, vårdnadshavare och medarbetare har 
rättigheten att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och mötas med respekt för dem. 
Umgängestonen ska präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Ingen ska behöva utsättas 
för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Som grund för vårt arbete har 
vi ett medvetet arbets- och förhållningssätt och en stark gemensam värdegrund som 
ständigt underhålls och utvecklas genom dialog och reflektion.   

  
I arbetet mot diskriminering och kränkande behandling styr skollagen och 
diskrimineringslagen över den utbildning Wåga & Wiljas förskolor bedriver;  
  
Skollagen kapitel 6  
6 § Huvudmannen ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever.  
  
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  
  
10 § Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  
  
Diskrimineringslagen kapitel 3  
1 §  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
  
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
genom att  

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 
andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,  

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,  
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och  
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.  

  
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidsplaneras och 
genomföras så snart som möjligt  
   
Wåga & Wiljas SKA-arbete mot diskriminering och kränkande behandling  
Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande 
behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas SKA-arbete som löper läsårsvis. En 
Plan för förskolans gemensamma arbete upprättas som en del av läsårets verksamhetsplan 

https://lagen.nu/2008:567#K3P1S1
https://lagen.nu/2008:567#K3P2S1
https://lagen.nu/2008:567#K3P3S1
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och varje avdelning/arbetslag arbetar kontinuerligt med frågeställningen och dokumenterar 
sitt arbete med barngruppen. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen 
och på normer och värden i barngruppen.   
  
De dokument som synliggör och utgör arbetet är:  
SKA 1 – Kartläggning  
Genomförs i starten av varje läsår samt löpande under läsåret vid behov.  
Som en del av kartläggningsarbetet ingår att analysera utbildningen utifrån de 
sju diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling.  
Förskolans verksamhetsplan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
Som en del i förskolans verksamhetsplan ingår Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Där sätter förskolan upp mål för arbetet utifrån avdelningarnas kartläggningar i 
SKA 1.  
SKA 2 – Genomförande Främjande, Förebyggande och Analys  
Arbetslaget dokumenterar kontinuerligt under läsåret månadsvis hur deras främjande och 
förebyggande arbete fortlöper genom att sätta upp mål, analysera och förändra sitt arbete.  
SKA 3 – Utvärdering  
Genomförs i slutet av varje läsår och syftar till att analysera och utvärdera arbetet under 
läsåret som också blir underlag i kommande läsårs kartläggning samt förskolans 
gemensamma analys och behov av främjande insatser och åtgärder.  

  
Delaktighet i det löpande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling  
Barns delaktighet  
Barnen ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån avdelningens arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion i forum 
som samlingar, boksamtal, och genom pedagogisk dokumentation. Pedagogerna kan också 
med de äldre barnen genomföra intervjuer, forumteater eller trygghetsvandringar i 
förskolans miljö för att på så sätt låta barnen sätta ord på vad de tänker och hur de upplever 
olika saker. Inspiration till det finns på Wåga & Wilja Sharepoint/Wisdomen.  
  
Medarbetares delaktighet  
Medarbetarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån hela Wåga & Wiljas samt förskolans 
arbete mot diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och 
reflektion i forum pedagogmöten, dialogform och studiedagar. Vi strävar efter att det ska 
vara självklart att man inom kollegiet och med sin närmsta chef ska kunna vara rak och ärlig 
med vad man tänker och hur man känner och kunna mötas i dialog, olikhet och förhandling. 
Medarbetarna har vid minst ett tillfälle per år möjlighet att anonymt svara på en enkät om 
arbetsmiljöfrågor. Svaren ligger till grund för våra prioriterade utvecklingsområden.  
  
Vårdnadshavares delaktighet  
Vårdnadshavarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån barngruppens arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion 
i forum föräldramöten och utvecklingssamtal. De har också möjlighet till inblick i 
avdelningens arbete genom det dokumenterade material som läggs ut i Tyra genom blogg 
och portfolio. Genom den kvalitetsundersökningen/enkät vårdnadshavare fyller i varje läsår 
har vårdnadshavarna möjlighet att anonymt svara på frågor om utbildningens kvalité.  
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 Rutiner för akuta situationer  
Policy  
På Wåga & Wiljas förskolor råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Varje misstanke om att så sker ska tas på största allvar.  
 
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering och kränkande behandling  
Pedagogerna har ett barnnära arbets- och förhållningssätt där de är i dialog och samspel 
med barnen. Det utgör en god grund för att medverka i och se barnens sociala relationer.  
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till  
Det är förskolans ansvar att barn och vårdnadshavare ska känna en självklarhet att kunna 
vända sig till sina avdelningspedagoger med tankar, upplevelser och iakttagelser. Självklart 
ska även vårdnadshavare kunna vända sig till förskolans rektor och Wåga & Wiljas vd som är 
huvudman.  
 

Vad är kränkande behandling?  
Vad som ska räknas till kränkande behandling är svårt att definiera då det beror på varje 
enskild situation och hur den upplevs av den som känner sig utsatt. Som riktlinje använder vi 
Skolverkets text nedan.  
   
”Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, 
utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.  
  
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet 
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är 
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen 
vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet 
upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är 
kränkande, men om det inte är det så måste barnet eller eleven klargöra för den som 
kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i 
verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.”  
  
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn  
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för 
diskriminering eller annan kränkande behandling av andra barn ska de alltid:    

• Ta tag i situationen på en gång för att skaffa sig inblick i vad som hänt.    

• Underrätta förskolans rektor.    

• Utred om det rör sig om diskriminering eller kränkande behandling  

• Vidta de åtgärder som situationen kräver  

• Informera involverade barns vårdnadshavare.   

• Upprätta handlingsplan för hur förskolan ska arbeta för att diskriminering eller 
kränkande behandling ska upphöra och barnen få möjlighet att bygga goda relationer 
till varandra.  
  

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal  
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för 
trakasserier eller annan kränkande behandling av någon i personalen ska de alltid:   



33 

 

• Underrätta förskolans rektor.    

• Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling  

• Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver  

• Informera involverade barns vårdnadshavare.   

• Rektor samtalar med barnets vårdnadshavare för att berätta vad som hänt och hur 
förskolan ska arbeta för att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
ska upphöra.   
  

Rutiner för att utreda och åtgärda när medarbetare känner sig kränkt   

• Underrätta förskolans rektor.    

• Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling  

• Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver  
  

Rutiner för uppföljning  
I varje handlingsplan ska det tydligt framgå när och av vilka åtgärderna ska följas upp och 
utvärderas. Förskolans rektor och pedagogerna ska inför varje läsårsutvärdering 
analysera hur rutinerna fungerat i de fall man använt dem.   
 
Rutiner för dokumentation  
Avdelningsansvarig förskollärare ansvarar för att skriva ner de åtgärder som ska genomföras 
i en handlingsplan. Handlingsplanen ska även undertecknas av ansvarig rektor.  
 
Ansvarsförhållande  
Rektor och avdelningsansvarig förskollärare är ansvariga för att ett åtgärdande arbete 
påbörjas och följs upp. Avdelningsansvarig förskollärare är alltid ansvarig för att 
handlingsplanen efterföljs. Olika avdelningspedagoger kan ha ansvar i relation till de barn 
som är berörda. Det förtydligas i handlingsplanen.  

  


